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1. Наименование на веществото/препарата и на фирмата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Описание на опасностите 
 

2.1. Класификация на сместа (съгласно 1272/2008): 
Не е опасна 
2.2. Класификация на сместа (съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008) 
Не е опасна. 

 
2.3. Етикетиране 
Не е опасна. 

 
2.4. Допълнителни етикети 
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. 

Наименование на веществото 
или препарата: 

MasterSil® Motor 
 

Употреба на 
веществото/препарата 

Уплътнители. Силиконов уплътнител 

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 

Химична структура: Силиконов еластомер 

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: 

Версия: 02 
Дата на редакция:18.03.2015 г. 

 
 
 
 
 
 

 

*За пълния текст на H-фразите, посочени в този раздел, вижте Раздел 16. EUH210: 
Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. 

 

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.  
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. 
Охлаждайте контейнерите под водна струя докато мине известно време след гасенето на пожара. 
Преценете необходимостта от евакуиране или изолиране на района според местния Ви авариен план. 

 
5.2. Опасности по време на гасене на пожара 
Не са известни такива. 

 
5.3. Подходящи пожарогасителни средства: 
Въглероден диоксид, пяна, сух химически прах или фин воден спрей. 

Концентр.  
Химично 
наименование 

 
CAS № EINECS/ELINCS 

№ 

Регистрацио-
нен номер по 
REACH (%w/w) 

Класификация на 
веществото 

Класификация на 
сместа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Можете да използвате вода за охлаждане на съдовете, изложени на пожар. 

 
5.4. Неподходящи пожарогасители средства: 
Не са известни такива. 

 
5.5. Опасни продукти от горенето: 
Топлинното разлагане на този продукт по време на пожар или при условия на силно нагряване може да 
доведе до образуването на следните продукти от разлагане: Силициев диоксид. Въглеродни оксиди и 
остатъчни елементи от въглеродни съединения, които не са изгорели напълно. Формалдехид. Азотни 
продукти. Съединения на хлора. Продукти, съдържащи сяра. 

 
6. Мерки при случайно изпускане 

 
6.1. Разливи/изтичания: 
Проветрете района. Не позволявайте попадане на големи количества в канализацията или повърхностните 
води. 

 
6.2. Лични предпазни мерки: 
Носете подходящи предпазни средства 
Поставете предпазни средства (вижте глава 8) 

 
6.3. Методи за почистване: 
Съберете и поставете в съд с капак. 
Разлетият продукт води до образуване на изключително хлъзгава повърхност.  
Уверете се, че е напълно почистен. 

 
6.4. Мерки, свързани с околната среда: 
Не позволявайте навлизане във водни пътища, отпадъчни води или почви. 

 
7. Работа с веществото и съхранение 

 
7.1. Употреба: 
Препоръки за безопасна работа Препоръчва се централна вентилация. 
Препоръчва се локална вентилация. Избягвайте контакт с очите и кожата. 

 
7.2. Съхранение: 
Дръжте контейнера затворен и съхранявайте далече от вода или влага.  
Не съхранявайте с оксидиращи агенти. 
Температура на съхранение:-10 0C (мин.)- - 40 0C (макс.) 

 
8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 
8.1. Контролни параметри 
Гранични стойности на експозиция на веществата в сместа. 
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Вещество 

 
CAS №: 

 
База/Държава 

 
Краткосрочна 

стойност 

 
Краткосрочна 

стойност 

Средно 
претеглена 

стойност във 
времето на 
граница на 
експозиция 

Средно 
претеглена 

стойност във 
времето на 
граница на 
експозиция 

   
mg/m3 ppm- 

изчислена 
mg/m3-8 ч. ppm-изчислена 

 
Аморфен пирогенен 
кварц (инхалабилен 
прах)1 

 
 

112945-52- 5 

 
 

GBEH40 

   
 

6 

 

 
Аморфен пирогенен 

кварц (вдишваем прах)2 

 
 

112945-52- 5 

 
 

GBEH40 

   
 

2,4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

За целите на тези гранични стойности, вдишваем прах и инхалабилен прах са тези фракции от преносим във 
въздуха прах, които се събират при пробовземане в съответствие с методите, описани в MDHS14/3 Общи методи 
за пробовземане и гравиметричен анализ на вдишваем и инхалабилен прах. Определението на Регламента за 
контрол на веществата, опасни за здравето (COSHH) за вещество, опасно за здравето, включва всякакъв вид прах в 
концентрация на инхалабилен прах във въздуха по-голяма или равна на 10 mg/m3 TWA (средно претеглена стойност 
във времето) за 8 часа или 4 mg/m3 TWA за 8 часа вдишваем прах. Това означава, че всеки вид прах попада в обхвата 
на COSHH, ако е налице експозиция на хора над тези нива. За някои вид прах са определени конкретни граници на 
експозиция на работното място (WEL) и експозицията на такива видове прах трябва да съответства на 
приложимата гранична стойност. Повечето прахове от промишлеността съдържат частици с широк диапазон на 
размерите. Поведението, отлагането и съдбата на всяка конкретна частица след навлизане в човешката 
дихателна система и реакцията на тялото, която предизвиква, зависят от характера и размера на частицата. 
Изпълнителната агенция по здравословни и безопасни условия на труд разграничава два размера фракции за целите 
на определяне на гранични стойности, наречени „инхалабилен“ и „вдишваем“ прах. Инхалабилният прах се 
приближава до фракцията преносим във въздуха материал, който навлиза през носа и устата по време на дишане и 
следователно присъства и може да се отлага в дихателните пътища. Вдишваемият прах се приближава до 
фракцията, която прониква в района за обмен на газове на белите дробове. По-пълни определения и обяснителни 
материали са предоставени в MDHS14/3. Когато прахът съдържа компоненти със собствена определена WEL, 
трябва да се спазват съответните гранични стойности. Когато не е посочена конкретна краткосрочна гранична 
стойност, се използва трикратният размер на граничната стойност за дългосрочна експозиция. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

За целите на тези гранични стойности, вдишваем прах и инхалабилен прах са тези фракции от преносим във 
въздуха прах, които се събират при пробовземане в съответствие с методите, описани в MDHS14/3 Общи методи 
за пробовземане и гравиметричен анализ на вдишваем и инхалабилен прах. Определението на Регламента за 
контрол на веществата, опасни за здравето (COSHH) за вещество, опасно за здравето, включва всякакъв вид прах в 
концентрация на инхалабилен прах във въздуха по-голяма или равна на 10 mg/m3 TWA (средно претеглена стойност 
във времето) за 8 часа или 4 mg/m3 TWA за 8 часа вдишваем прах. Това означава, че всеки вид прах попада в обхвата 
на COSHH, ако е налице експозиция на хора над тези нива. За някои вид прах са определени конкретни граници на 
експозиция на работното място (WEL) и експозицията на такива видове прах трябва да съответства на 
приложимата гранична стойност. Повечето прахове от промишлеността съдържат частици с широк диапазон на 
размерите. Поведението, отлагането и съдбата на всяка конкретна частица след навлизане в човешката 
дихателна система и реакцията на тялото, която предизвиква, зависят от характера и размера на частицата. 
Изпълнителната агенция по здравословни и безопасни условия на труд разграничава два размера фракции за целите 
на определяне на гранични стойности, наречени „инхалабилен“ и „вдишваем“ прах. Инхалабилният прах се 
приближава до фракцията преносим във въздуха материал, който навлиза през носа и устата по време на дишане и 
следователно присъства и може да се отлага в дихателните пътища. Вдишваемият прах се приближава до 
фракцията, която прониква в района за обмен на газове на белите дробове. По-пълни определения и обяснителни 
материали са предоставени в MDHS14/3. Когато прахът съдържа компоненти със собствена определена WEL, 
трябва да се спазват съответните гранични стойности. Когато не е посочена конкретна краткосрочна гранична 
стойност, се използва трикратният размер на граничната стойност за дългосрочна експозиция. 

8.2. Инженерен контрол 
При обработка е възможно образуване на опасни съединения (вижте раздел 10). Осигурете достатъчна 
вентилация, особено в затворени пространства. Сведете до минимум концентрациите на експозиция 
на работното място. 
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8.3. Лични предпазни средства 
 

Очи: Трябва да се носят предпазни очила. 
Кожа: Трябва да се носят предпазни ръкавици или ръкавици с дължина до рамото. 

Носете подходящо предпазно облекло. 
 

Дихателна система: Използвайте защита на дихателните пътища, освен ако не е осигурена подходяща 
локална смукателна вентилация или ако оценката на експозиция не показва, че 
експозицията е в рамките на препоръчителните насоки за експозиция. 

 
8.4 Хигиенни мерки: 
Прилагайте добрите практики за хигиена в промишлеността. 
Измивайте се след работа с продукта, особено преди консумация на храна, напитки или пушене. 

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

 
9. Физични и химични свойства: 

 
9.1. Външен вид: Паста 

 
9.2. Мирис: Оцетна киселина 

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

Експлозивни свойства: Не 
Плътност: 1,02 g/cm³ 
pH : Неприложимо 
Точка на топене/замръзване:  Няма данни  
Първоначална точка на кипене и обхват на кипене: Неприложимо 
Температура на запалване: Неприложимо 
Скорост на изпаряване: Неприложимо 
Запалимост (твърдо вещество, газ): Веществото не е класифицирано като опасно запалимо  
Горна граница на експлозия: Няма данни 
Долна граница на експлозия: Няма данни  
Налягане на парите: Неприложимо  
Относителна плътност на парите: Няма данни 
Разтворимост(и) Разтворимост във вода: Няма данни 
Коефициент на разделяне: n-октанол/вода: Няма данни 
Температура на самозапалване: Няма данни  
Топлинно разлагане: Няма данни  
Вискозитет Вискозитет, динамичен:    Неприложимо 
Експлозивни свойства: Не е експлозивен 
Оксидиращи свойства: Веществото или сместа не е класифицирана като оксидираща. 
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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. 

 
10.2. Реактивоспособност 

Продуктът се втвърдява при наличие на вода или влага, като отделя малко количество оцетна киселина. 
 

10.3. Материали, които трябва да се избягват: 
Оксидиращите материали могат да предизвикат реакция. 
Водата, влагата или влажният въздух могат да предизвикат образуване на опасни пари, както е описано в 
Раздел 8. 

 
10.4. Опасни продукти от разлагането: 
Топлинното разлагане на този продукт по време на пожар или при условия на силно нагряване може да 
доведе до образуването на следните продукти от разлагане: Силициев диоксид. Въглеродни оксиди и 
остатъчни елементи от въглеродни съединения, които не са изгорели напълно. Формалдехид. Азотни 
продукти. Съединения на хлора. Продукти, съдържащи сяра. 

 
 

11. Токсикологична информация 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти: 

Няма данни за сместа. 
 

11.1.1. Остра токсичност 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация 

 
11.1.2. Корозия/Дразнене 

Материалът не е класифициран съгласно наличната информация 
 

11.1.3. Сенсибилизация 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация. 

 
11.1.4. Генотоксичност (ин виво/ин витро) 

Материалът не е класифициран съгласно наличната информация. 
 

11.1.5. Токсичност за репродуктивната система 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация. 

 

11.1.6. Токсичност при многократна доза 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация 
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Допълнителна информация: 
 

STOT - еднократна експозиция Материалът не е класифициран съгласно наличната информация.  
STOT - повтаряща се експозиция 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация. 
Оценка: Не са наблюдавани значителни ефекти върху здравето на животни при концентрации от 100 mg/kg 
телесна маса или по-малки. 

 
Токсичност при аспириране Материалът не е класифициран съгласно наличната информация.  
Да се разглежда като материал, който представлява опасност от токсичност при аспириране от човек. 

 
12. Екологична информация 

12.1. Токсичност 
Няма данни от изпитвания за сместа. 

12.1. Ефекти от екотоксичност: 
Не се очакват неблагоприятни ефекти върху водните организми. 

12.2. Устойчивост и разградимост: 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация 

12.3. Биоакумулация: 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация 

12.4. Други неблагоприятни ефекти: 
Материалът не е класифициран съгласно наличната информация 

 
13. Обезвреждане на отпадъци: 

 
13.1. Третиране на продукта: 
Обезвреждайте в съответствие с местните разпоредби.  
Съгласно Европейския каталог на отпадъците, кодовете на отпадъците не са специфични за продукта, а за 
приложението му. 
Кодовете на отпадъци следва да бъдат определяни от потребителя, за предпочитане след обсъждане с 
органите по обезвреждане на отпадъците. 

 
13.2. Третиране на опаковките: 
Обезвреждайте в съответствие с местните разпоредби. 
Кодовете на отпадъци следва да бъдат определяни от потребителя, за предпочитане след обсъждане с 
органите по обезвреждане на отпадъците. 

 
14. Информация относно транспортирането: 

 
14.1. Шосеен, железопътен транспорт (ADR / RID): 
Не попада в обхвата на разпоредбите на ADR/RID 
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14.2 Транспортиране по море (IMDG): 
Не попада в обхвата на разпоредбите на IMDG 

 

14.3 Въздушен транспорт (IATA): 
Не попада в обхвата на разпоредбите на IATA. 

 
15. Информация съгласно действащата нормативна уредба: 

 

15.1. Етикетиране: 
Продуктът не е класифициран като опасен. 

 

 

15.2. Национално законодателство/разпоредби: 
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) № 1272/2008, 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. 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. 


