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1.

Идентификация на веществото/препарата и компанията

Наименование на
веществото или препарата:
Употреба на
веществото/препарата
Наименование на
фирмата/предприятието:
Телефон за спешни случаи:

2.

MasterFoam® Straw
Продуктът се използва като уплътнител и/или лепило
(полиуретан) в строителството. Не е известна употреба, която да
не се препоръчва.
Провентусс България ООД
1619София, ул.Средорек N5
тел: +359 2 957 1544
Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина
"Н.И.Пирогов"
тел. +359 2 9154 233

Идентификация на опасностите
2.1.

Класификация на сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
Този продукт е класифициран като опасен съгласно Директиви на ЕС - (ЕО) № 1272/2008.
Остра токсичност, инхалационна, Категория 4 (H332)
Дразнене на кожата, Категория 2 (H315)
Дразнене на очите, Категория 2 (H319)
Сенсибилизация на дихателните пътища, Категория 1 (H334)
Сенсибилизация на кожата, Категория 1 (H317)
Канцерогенност, Категория 2 (H351)
Специфична токсичност за определени органи (еднократно излагане на въздействие), Категория 3 (H335)
Специфична токсичност за определени органи (повтарящо се излагане на въздействие), Категория 2 (H373)
Кърм. (H362)
Изключително запалим аерозол, Категория 1 (H222)
Хронична опасност за водната среда 3, (H412)
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2.2.

Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 (CLP)

Съдържа полиметилен полифенил изоцианат, 4,4'- метилендифенил диизоцианат
Сигнална дума: Опасност
Предупреждения за опасност
H222:
Изключително запалим аерозол.
H229:
Контейнер под налягане: може да избухне, ако бъде нагрят
H351:
Предполага се, че причинява рак.
H362:
Може да бъде вреден за кърмачета.
H332:
Вреден, ако бъде вдишан
H373:
Може да причини увреждане на органи при продължително или повтарящо се излагане на
въздействие, ако бъде вдишан.
H319:
Причинява сериозно раздразнение на очите.
H335:
Може да причини дразнене на дихателните пътища.
H315:
Причинява раздразнение на кожата.
H334:
Може да предизвика симптоми на алергия или астма или трудности при дишането, ако
бъде вдишан.
H317:
Може да предизвика алергична реакция на кожата.
H412:
Вреден за водните организми с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност
P101:
При необходимост от медицинска помощ носете контейнера или етикета на продукта..
P102:
Да се съхранява извън обсега на деца.
P210:
Да се държи далеч от топлина/искри/открити пламъци/горещи повърхности. – Да не се
пуши.
P251:
Контейнер под налягане: Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P280:
Носете предпазни ръкавици и очила/маска за лице.
P260:
Не вдишвайте прах/пушек/газ/мъгла/изпарения/аерозоли.
P410 /412:
Да се пази от слънчева светлина. Да не се излага на температури, превишаващи 50 °C/ 122°F.
P273:
Да се избягва изпускане към околната среда.
P501:
Съдържанието/контейнерът да се изхвърлят при производител/компетентен орган на
властта.

Информационен лист за безопасност
Съгласно Регламент ЕО №: 1907/2006 (REACH) (изменен -2015/830)
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3.

Състав/информация за съставките

Съгласно Директиви на ЕС - (EC) № 1272/2008:

Химическо название

Полиметилен
полифенил изоцианат

№ по CAS

№ по EINECS/
ELINCS

.
№ по REACH

(% тегл.)

9016-87-9

-

>25

Пропан

74-98-6

200-827-9

<10

Изобутан

75-28-5

200-857-2

<10

115-10-6

204-065-8

85535-85-9

287-477-0

Диметилов етер
Хлоралкани C14-17

01-2119472128-370003
17-2119406889-250000

<10
<2,5

Класификация
Канц. 2; H351
Остра токс.4;H332
СТОО ПИ 2; H373
Дразн. на очите. 2; H319
СТОО ЕИ 3; H335
Дразн.на кожата. 2; H315
Респ. Сенс. 1; H334
Сенс. на кожата. 1; H317
Запалим газ 1 H220
Газ под налягане H280
Запалим газ 1 H220
Газ под налягане H280
Запалим газ 1 H220
Газ под налягане H280
Хрон. водни орг. 1 ; H410
Кърм.;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.
Дайте на пострадалия две чаши вода.
Никога и нищо да не се дава през устата на лице, намиращо се в безсъзнание
Потърсете медицинска помощ.

4.4.

Ако бъде вдишан:

Изнесете лицето на свеж въздух.
Потърсете медицинска помощ.

5.

Противопожарни мерки
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5.1.

Специални предпазни средства/процедури:

Трябва да се носи автономен респиратор и защитно облекло.
Трябва да се използват маска и химически устойчиви лични предпазни средства.
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

При горене може да се изпускат токсични газове.

5.3.

Подходящи средства за гасене на пожари:

Може да се използва водна мъгла (ако няма на разположение фина водна струя), пяна, сух химикал
или въглероден двуокис.

5.4.

Неподходящи средства за гасене на пожари:

Няма известни.

6.

Мерки при аварийно изпускане
6.1.

Разлив / Утечка:

Избягвайте контакт с тях.
Вентилирайте зоната със свеж въздух.
Спрете утечката, ако не съществува риск.
6.2.
Мерки за лична безопасност:
Използвайте лични предпазни средства (предпазни ръкавици, работно облекло и очила).
Осигурете достатъчна вентилация.
Дръжте далеч от източници на възпламеняване.
Пушенето е забранено.

6.3.

Методи за почистване:

Оставете продукта да се втвърди и го отстранете с механични средства. Отнесете
събрания разлят продукт при производител/компетентен орган на властта. Почистете
(обработете) замърсените повърхности с ацетон. Последваща ликвидация посредством изгаряне
в съответствие с действащите местни закони.
6.4.
Мерки, свързани с околната среда:
Съберете съдържащия остатъци получен разтвор.
Поставете в затворен контейнер, одобрен за транспортиране от
съответните власти. Изхвърлете събрания материал при първа възможност.
Не позволявайте разлетият материал да протече и влезе в контакт с боклук, канали и отпадъчни
води. 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:

СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНО МАНИПУЛИРАНЕ:
Осигурете добра вентилация на помещението дори на нивото на земната повърхност
(изпаренията са по-тежки от въздуха).
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Манипулирайте внимателно – избягвайте удари и триене.
СЪВЕТ ПО ЗАЩИТА ПРОТИВ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ:
Трябва да се предвиди аварийно охлаждане за случай на евентуално възникване на пожар в близост.
Дръжте далеч от източници на възпламеняване – въздържайте се от пушене.
7.2.
Съхранение:
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранявайте на хладно и сухо място
Температура на съхранение: <50 0C
Пазете от пряка слънчева светлина.
СЪВЕТ ПО СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ:
Не съхранявайте заедно с окислители.
Не съхранявайте с лесно запалими материали.
Дръжте далеч от киселини и основи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
Защитете от топлина / прегряване.
Топлината предизвиква повишаване на налягането и риск от избухване.

8.

Контрол на излагането на въздействието на продукта / Лични предпазни средства
8.1.
Контролни параметри
Граници на излагане на въздействие на вещества в сместа.

Вещество

№ по CAS:

База / Страна

Кратковрем.
стойност
mg/m3

Дифенилметан
9016-87-9 / 101диизоцианат, изомери
68-8
и хомолози (1)
Хлоралкани C14-17
N-бутан

Изобутан
Пропан
Диметилов етер
1

Германия/ TRGS 900

Среднопретегл. Среднопретегл.
Кратковрем.
по време граница по време граница
стойност
на излагането
на излагането
Ppm (ч/мил)
Изчислени

mg/m3-8 h

ppm-Изчислени

0,05

85535-85-9

Германия/ TRGS 900
0,3
6
2,4
48
Дания
500
1200
1000
2400
106-97-8
Обединено кралство
600
1450
75
1810
Германия /TRGS 900
1000
2400
Белгия
1000
75-28-5
Германия /TRGS 900
1000
2400
Белгия
1000
74-98-6
1800
Германия /TRGS 900
1000
Германия /TRGS 900
1000
1900
115-10-6
Европейски съюз
1000
1920
"Полимерен метилендифенилдиизоцианат" (PMDI) е MDI с техническа чистота, съдържащ 30 % - 80 %
обемни 4,4'- метилендифенилдиизоцианат (MDI); остатъкът се състои от олигомери на MDI и хомолози на MDI
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8.2.

Технически средства за контрол:

Съдържа полиметилен полифенил изоцианат и газове на пропан/изобутан и диметилов етер (DME).
Използвайте общообменна вентилация и/или локална смукателна вентилация.
Ако вентилацията не е достатъчна, използвайте средства за защита на дихателните органи.

8.3.
Очи:
Кожа:

Лични предпазни средства
Избягвайте контакт с очите. Трябва да се носят предпазни очила.
Избягвайте контакт с кожата.
Трябва да се носят химически устойчиви ръкавици.
(Препоръчва се: Подходящи материали за предпазни ръкавици; EN 374-3)

Дихателни: Избягвайте дишане на изпарения.
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:

Избягвайте контакт с очите.
Особено на затворени места осигурете подходяща вентилация.
Спазвайте добрите промишлени практики за хигиена и безопасност.
Измивайте си ръцете, особено преди хранене, пиене или пушене.
Докато използвате продукта, не пийте, яжте или пушете.

8.5.

Контрол на въздействието върху околната среда:

Вижте раздел 6 и 12.

9.

Физични и химични свойства:
9.1.

Физическа форма:

9.2.

Важна информация относно здраве, безопасност и околна среда:
Температура на възпламеняване:
няма данни (на база ракетно гориво)
Температура на разлагане:
няма данни
Вискозитет:
няма данни
Граници на взриваемост:
няма данни
Разтворимост във вода:
Несъвместими.
Плътност:
20+/-2 kg/m3
Налягане на парите:
няма данни
Плътност на парите:
няма данни
Скорост на изпарение:
няма данни
Температура на стапяне:
няма данни
Температура на кипене:
няма данни
Коефициент на разпределение

Аерозол
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(n-октанол/вода):
няма данни
Температура на самовъзпламеняване: няма данни
Гореизложената информация не е предназначена за използване при изготвяне на спецификациите на продукта.

10.

Устойчивост и реактивност
10.1. Химическа устойчивост:
Устойчив при нормални условия на използване.
Неустойчив при излагане на топлина.

10.2. Несъвместими вещества:
Неизвестни.

10.3. Опасни реакции:
Риск от взривяване.

10.4. Условия, които трябва да се избягват:
Дръжте далеч от източници на възпламеняване, киселини и основи.
Контейнери може да избухнат при температури над 50 °C

11.

Токсикологична информация
11.1. Информация относно токсикологични ефекти:
Няма налични данни за сместа.

11.1.1. Остра токсичност
Остра токсичност
Вещество

Дифенилметан
диизоцианат,
изомери
и хомолози

№ по CAS

Тип
Параметър Метод
излагане

Стойност

Време на
излагане

Биолог. Определяне
вид
на стойност

Орално

LD50

>2000 mg/kg

Вдишване
(аерозол)

LD50

490 mg/m3

85535-85-9

Орално

LD50

>4000 mg/kg

Изобутан

75-28-5

Вдишване

LC50

658 mg/lt

4h

плъх

Пропан

74-98-6

Вдишване

LC50

658 mg/lt

4h

плъх

115-10-6

Вдишване

LC50

309018 mg/l

Хлоралкени C14-17

Диметилов етер

плъх

9016-87-9
4h
плъх

плъх

Токсикологични
изследвания
на сравним
продукт.
Литература/
Доставчик
Литература /
Доставчик
Литература
Доставчик
Литература /
Доставчик
Тест- Лаборатории Haskell

Може да предизвика алергична респираторна реакция.
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Концентрации на метилендифенилдиизоцианат (MDI) над указанията за излагане може да
предизвикат алергични респираторни реакции у лица, които вече са с повишена чувствителност.
Астмоподобни симптоми може да включват кашлица, затруднено дишане и чувство за
напрегнатост в гръдния кош. В някои случаи затрудненията в дишането може да бъдат
животозастрашаващи.

11.1.2. Корозия/ Раздразнение
Корозия / Раздразнение
Вещество

№ по CAS

Дифенилметан
диизоцианат, изомери 9016-87-9
и хомолози
Хлоралкени C14-17

85535-85-9

Време на
излагане

Кожа

Очи

Резултат

Метод

дразнещ

OECD
/404

Време на

Биолог. Определяне

излагане

вид

заек

слабо
дразнещ

на стойност
Токсикологични
изследвания
на сравним
продукт.
Доставчик

OECD – устройство за контрол на окислителните емисии

Може да предизвика раздразнение на очите и кожата.

11.1.3. Сенсибилизация
Сенсибилизация
Вещество

№ по CAS

Дифенилметан
диизоцианат, изомери 9016-87-9
и хомолози
Хлоралкени C14-17

Време на
излагане
кожа /
вдишване

85535-85-9

Резултат

Метод

изостря

OECD

чувствит.

/404

Време на

Биолог.

Определяне

излагане

вид

на стойност

Не изостря
чувствителността

заек

Токсикологични
изследвания
на сравним
продукт.

морско
свинче

Supplier

Многократен контакт може да предизвика алергични реакции.

11.1.4. Генотоксичност (in vivo)
Генотоксичност (in vivo)
Вещество
Хлоралкени C14-17

№ по CAS Резултат

Метод

не е
85535-85-9
мутагенен

Време на
излагане

Биолог.
вид

Орган

Определяне
на стойност
Тест на Еймс

Не съдържа познати мутагенни химикали
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11.5. Друга информация:
Хронична токсичност:
Прекомерното излагане на въздействие води със себе си риска от зависещи от концентрацията
раздразнящи ефекти върху очите, носа, гърлото и дихателния тракт. Възможни са забавено
появяване на оплакванията и развитие на свръхчувствителност (затруднено дишане, кашлица,
астма). Свръхчувствителни лица може да страдат от тези ефекти дори при ниски
концентрации на изоцианат, включително концентрации под границите на излагане на
въздействие на работното място (WEL) на Обединеното кралство. Продължителен контакт с
кожата може да предизвика загар и раздразнящ ефект.
Репродуктивна токсичност:
Този продукт не съдържа каквито и да било познати или предполагаеми опасности за
репродуктивното здраве.
Ефекти върху определени органи:
Съдържа компоненти, за които е съобщено, че имат специфични ефекти върху определени органи.

12. Екологична информация
12.1. Токсичност
Няма налични данни от изпитвания за сместа.
Вещества

№ по CAS:

Дифенил
метан
диизоцианат, 9016-87-9 /101изомери и
68-8
хомолози
(1)

Хлориран
парафин

Метод

Параметър

Резултат
mg/l

Продължит.
h

OECD/209

EC50

>100

3

Активирани
Тиня/бактериални

Литература/
Доставчик

OECD/202

EC50

>1000

24

Daphnia Magna /Водна
бълха

Литература/
Доставчик

OECD /203

LC50

>1000

96

Danio Rerio / Рибазебра

Литература/
Доставчик

EC50

>2000

3

Активирани
Тиня/бактериални

Литература/
Доставчик

LC50

>5000

96

Уклейка

LC50

>4000

96

Риба

EC 50

>4000

48

Dapnia Magna

85535-85-9

Диметилов
етер

Биологичен вид

Източник

Литература/
Доставчик
Литература/
Доставчик
Литература/
Доставчик

115-10-6

12.2. Устойчивост и разградимост

Вещество

Устойчивост и разградимост
№ по CAS:
Метод
Резултат
%

Дифенилметан
9016-87-9 /
диизоцианат, изомери
101-68-8
и хомолози (1)

OECD/302C

0

Продължит. Източник
Ден
28

Литература/
Доставчик

Не съдържа никакви биоразградими продукти.

12.3. Биоакумулиране
Вещество

№ по CAS:

Биоакумулиране
Параметър
Резултат Продължит. Биологичен вид

Източник
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Инфор
Хлориран
парафин

85535-85-9

BCF

1000

Литература/
Доставчик

Не съдържа никакви биоакумулиращи вещества.

12.4. Движение и разпределение:
Във водната среда се очаква движението да бъде ограничено от неговата реакция с водата,
образувайки предимно неразтворими полиуреи.

13.

Препоръки по изхвърляне на отпадъците:
13.1. Изхвърляне на продукта:
Да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби.

13.2. Изхвърляне на опаковката:
Да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби.

14.

Транспортна информация:
Автомоб. /Железоп. Морски транспорт Въздушен транспорт
(ADR/RID)
(IMDG)
(IATA)
№ по списъка на ООН
1950
1950
1950
Точно наименование
АЕРОЗОЛИ
АЕРОЗОЛИ
Аерозоли,
на пратката по ООН
запалими
Клас
2.1
2.1
2.1
Авариен план (EMS)
F-D,S-U
Класификационен код
5F
Група на опаковка
Ограничено количество
E0-1 lt
Вижте SP277
Опасности за
Няма
Няма
Няма
околната среда

15.

Нормативна информация:
15.1. 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 2 и 3
H220:
H222:

Изключително запалим газ.
Изключително запалим аеролоз.
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H229:
H351:
H362:
H332:
H373:
H319:
H335:
H315:
H334:
H317:
H302:
H280:
H410:

Контейнер под налягане, може избухне, ако бъде нагрят.
Предполага се, че причинява рак.
Може да бъде вреден за кърмачета.
Вреден, ако бъде вдишан.
Може да причини увреждане на органи при продължително или повтарящо се
излагане на въздействие, ако бъде вдишан.
Причинява сериозно раздразнение на очите.
Може да причини дразнене на дихателните пътища.
Причинява раздразнение на кожата.
Може да предизвика симптоми на алергия или астма при трудности при дишането,
ако бъде вдишан.
Може да предизвика алергична реакция на кожата.
Вреден, ако бъде погълнат.
Съдържа газ под налягане; може да избухне, ако бъде нагрят.
Много токсичен спрямо водни организми с дълготрайни ефекти.

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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