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 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на компанията/предприятието 

1.1. Идентификатор на продукта 
Форма на продукта : Смес 
Наименование на продукта : MasterSil® Neutral  
Тип на продукта : Паста 
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не 
се препоръчват 

1.2.1. Идентифицирани употреби 
Употреба на веществото/сместа : Слепващи вещества, уплътнители  

1.2.2.   Употреби, които не се препоръчват  
Няма налична допълнителна информация  

1.3.  Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

Провентусс България ООД 

1619София, ул.Средорек N5 

тел: +359 2 957 1544 

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

РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите  

2.1.  Класификация на веществото или сместа  

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]  
Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 1    H318 
Кожна сенсибилизация, категория 1   H317 
Канцерогенност, категория 2   H351 
Пълен текст на H-изразите: виж раздел 16.   
 
Неблагоприятни физикохимични, здравословни и екологични ефекти  
Предполага се, че причинява рак. Може да причини алергична кожна реакция. Причинява сериозно 
увреждане на очите.  
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2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 (CLP) 
 
www.selsil.com  | info@selsil.com 

Пиктограми за опасност (CLP)  
 
                                                
GHS05           GHS07           GHS08 
 

Сигнална дума (CLP): Опасност   

Опасни съставки:  бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) триоксим; 2-бутаноноксим; 
N-(3-(триметоксисилил) пропил)етилендиамин; 
Трис(етилметилкетоксимато)винилсилан. 

Предупреждения за опасност (CLP) : H317 - Може да причини алергична кожна реакция. 
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H351 - Предполага се, че причинява рак. 
 

Препоръки за безопасност (CLP) 
 

: P201 – Необходимо е получаване на специални инструкции 
преди употреба.  

P202 - Не работете с продукта, докато не бъдат 
прочетени и разбрани всички предпазни мерки.  

P261 - Да се избягва вдишване на 
прах/пушек/газ/мъгла/пари/спрей. 

P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън 
работното място.  

P280 - Носете предпазни ръкавици / предпазно облекло / 
предпазни очила / предпазна маска за лице. 

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. 

 

2.3. Други опасности 
Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

3.1. Вещества 
Не е приложимо   

3.2. Смеси 
 

    

Наименование Идентификатор на 
продукта 

% 
Класификация съгласно 
Регламент (ЕО) № 
1272/2008 [CLP] 

бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) 
триоксим 

(CAS-№) 22984-54-9  
(EC-№) 245-366-4   

< 
10   

Skin Sens. 1B, H317  
STOT RE 2, H373  
Eye Irrit. 2, H319   



 

Информационен лист за безопасност 
В съответствие с Регламент 1907/2006/EО (REACH) 2015/830/ЕС 

Version: 4 
Revision: 16/11/2018 

 
2-бутаноноксим (CAS-№) 96-29-7  

(EC-№) 202-496-6  
(EC Index-№) 616-014-00-0  

 
< 3  

Carc. 2, H351  
Skin Sens. 1, H317  
Acute Tox. 4 (Dermal), 
H312  
Eye Dam. 1, H318  

 
N-(3-(триметоксисилил) 
пропил)етилендиамин 

(CAS-№) 1760-24-3  
(EC-№) 217-164-6   

< 2   Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 

Трис(етилметилкетоксимато)винилсилан  
(CAS-№) 2224-33-1  
(EC-№) 218-747-8   

 
< 1   

Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373  

 

За пълния текст на предупрежденията за опасност вижте Раздел 16 

 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ  

4.1. Описание на мерките за оказване на първа помощ 
Общи мерки за първа помощ: ПРИ експозиция или загриженост: Потърсете 

медицински съвет/помощ. 
Мерки за първа помощ след вдишване Изнесете лицето на свеж въздух и го дръжте в 

удобно за дишане  положение. 
Мерки за първа помощ след контакт с кожата:  Измийте кожата обилно с вода. Свалете 

замърсеното облекло. При поява на кожно 
дразнене или обрив: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 

Мерки за първа помощ след контакт с очите : Промивайте внимателно с вода в продължение 
на няколко минути. Отстранете контактните 
лещи, ако има такива и може да се направи лесно. 
Продължете да промивате. Незабавно се 
обадете на лекар. 

Мерки за първа помощ след поглъщане :  Обадете се на токсикологичен център или на 
лекар, ако се чувствате зле. 

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени 

Симптоми / ефекти след контакт с кожата :  Може да причини алергична кожна реакция. 

Симптоми / ефекти след контакт с очите :  Сериозно увреждане на очите.  

4.3. Индикация за нужда от някаква медицинска помощ или специално лечение  
Да се лекува симптоматично. 

 
 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки  

5.1. Средства за гасене на пожари 
Подходящи средства за гасене на пожари : Водна струя. Сух прах за гасене. Пяна. Въглероден диоксид. 

5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа 
Опасни продукти от разлагане в : Може да се отделят токсични димове. 
случай на пожар 
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5.3. Съвет за пожарникари 
Защита по време на гасене на пожар : Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи 

предпазни средства. Автономен дихателен апарат. Пълно защитно 
облекло. 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

6.1. Мерки за лична безопасност, предпазни средства и процедури при аварийни ситуации 

6.1.1. За неавариен персонал 
Процедури при аварийни 
ситуации 

6.1.2.   За аварийната бригада 
Предпазни средства 
 
 

 

6.2. Мерки по околната 
среда 

: Вентилирайте зоната на разлива. Избягвайте контакт с кожата и 
очите. Избягвайте вдишването на прах / пушек / газ / мъгла / пари / 
спрей.  

 

: Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи  
предпазни средства. За допълнителна информация вижте 
раздел 8: " Средства за контрол на излагането на 
въздействие/лична защита".  

Полученият остатък, който съдържа разтвор, се събира. Поставете в затворен контейнер, одобрен 
за транспортиране от съответните органи. Изхвърлете събрания материал възможно най-скоро. 
Предотвратете изтичането на разлетия материал и контакта му с отпадъци, канали и канализация. 
Ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или 
въздух), информирайте съответните органи. 

6.3. Методи и материал за ограничаване и почистване 
Методи за почистване : Оберете течния разлив с абсорбиращ материал. Уведомете 

съответните органи, ако продуктът попадне в канализацията или в 
обществените води. 

Друга информация : Изхвърляйте материали или твърди остатъци на разрешено място. 

6.4.    Препращаме към други раздели 
За допълнителна информация вижте раздел 13. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 
Мерки за безопасна работа:  : Осигурете добра вентилация на работното място. 

Необходимо е получаване на специални инструкции преди 
употреба. Не работете с продукта, докато не бъдат 
прочетени и разбрани всички предпазни мерки. Носете лични 
предпазни средства. Избягвайте контакт с кожата и очите.  
Да се избягва вдишване на прах/пушек/газ/мъгла/пари/спрей. 

 
Мерки за хигиена : Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното 

място Измийте замърсеното облекло преди повторна 
употреба. Не яжте, пийте или пушете, когато използвате 
този продукт. Винаги измивайте ръцете след работа с 
продукта. 
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7.2. Условия за безопасно съхранение, включително евентуални несъвместимости 
 

Условия на съхранение : Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на добре проветрено 
място.   
 Да се съхранява на хладно място. 

 

7.3. Специфични крайни приложения 

Няма налична допълнителна информация 
 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията  / Лични предпазни средства   

8.1. Контролни параметри 
Няма налична допълнителна информация  
 

8.2. Средства за контрол на експозицията 
Подходящи технически средства за контрол:  
Осигурете добра вентилация на работното място.  

Защита на ръцете:  
Предпазни ръкавици.   Препоръчва се: ръкавици от бутилова гума / нитрилова 
гума. 
Защита на очите:  
Предпазни очила  

Защита на кожата и тялото:  
Носете подходящо защитно облекло  

Защита на дихателните органи:  
В случай на недостатъчна вентилация носете подходящо дихателно 
оборудване Средства за контрол на въздействието върху околната 
среда:  
Избягвайте изпускане към околната среда.  

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства   

9.1. Информация за основни физични и химични свойства 
Физическо състояние : Течност 

Външен вид : Паста. 
Цвят : Бял, сив, черен и други цветове. 

Мирис : Характерен. 

Праг на мирис : Няма данни 

pH : Няма данни 
3/10 
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Относителна скорост на изпарение : Няма данни 
(бутилацетат=1) 
Температура  на топене : Няма данни 

Температура на замръзване : Няма данни 

Температура на кипене : Няма данни 

 

 

 

 

 

Температура на възпламеняване : Няма данни 

Температура на самовъзпламеняване : Няма данни 
 

Температура на разлагане : Няма данни 

Запалимост (твърдо състояние, газ) : Не е приложимо 

Налягане на парите : Няма данни 

Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма данни 

Относителна плътност : Няма данни 

Плътност  : ≈ 1.3 - 1.36 g/cm³ 
Разтворимост  : Неразтворим 

Коефициент на разпределение : Няма данни 

Вискозитет, кинематичен : Няма данни 

Вискозитет, динамичен : ≈ 2500000 cP 

Експлозивни свойства : Няма данни 

Окислителни свойства : Няма данни 

Граници на експлозия : Няма данни 
 

9.2. Друга информация 
Допълнителна информация            : Реагира с вода 
 

Раздел 10: Устойчивост и реактивност 
10.1.   Реактивност  
Продуктът е нереактивен  при нормални условия на използване, съхранение и транспорт.  

10.2.   Химическа устойчивост  
Устойчив при нормални условия.  
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10.3.   Възможност за опасни реакции  
Няма известни опасни реакции при нормални условия на използване.  

10.4.   Условия, които трябва да се избягват 
Окислители, киселини и метали като желязо могат да предизвикат реакция.  

10.5.   Несъвместими материали  
Няма налична допълнителна информация  

10.6.   Опасни продукти от разлагане  
Втвърдява се при наличие на вода или влага, освобождавайки малко количество метилетилкетоксим. Ако 
този продукт се нагрее до> 150°С, може да се освободят незначителни количества формалдехид, и да се 
наложи подходяща вентилация.  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация  

11.1. Информация относно токсикологични ефекти 
Остра токсичност (орална) : Не е класифициран 
 Остра токсичност (дермална)        : Не е класифициран 
Остра токсичност (при вдишване) : Не е класифициран 
 
бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) триоксим (22984-54-9) 

LD50 перорално плъх   2463 mg/kg телесно тегло (OECD 401: Остра орална токсичност, 
плъх, мъжки/женски, експериментална стойност) 

LD50 дермално плъх  > 2000 mg/kg телесно тегло (OECD 402: Остра дермална 
токсичност, 24 ч, плъх, мъжки/женски, експериментална 
стойност) 

 
2-бутаноноксим (96-29-7) 

LD50 перорално плъх   2326 mg/kg телесно тегло (еквивалентен или подобен на OECD 401, 
Плъх, Мъжки, Експериментална стойност) 

LD50 дермално заек  >1000 mg/kg телесно тегло (еквивалентен или подобен на OECD 402, 
24 ч , Плъх, Мъжки, Експериментална стойност) 

LС50 вдишване плъх (mg/l)  
  

> 4.83 mg/l въздух (еквивалентен или подобен на OECD 403, 4 ч , Плъх, 
Мъжки/Женски, Експериментална стойност) 

Корозия/Раздразнение на кожата : Не е класифициран 
Сериозно увреждане/ Раздразнение : Причинява сериозно увреждане на очите 
Сенсибилизация на дихателните : Не е класифициран  
 органи или кожата 
Мутагенност на ембрионалните  :  Не е класифициран  
клетки  
Канцерогенност : Предполага се, че причинява рак 
 
Репродуктивна токсичност : Не е класифициран 
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STOT-еднократно излагане  : Не е класифициран 

STOT-повтарящо се излагане : Не е класифициран 

Опасност при вдишване : Не е класифициран 
 
РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
12.1. Токсичност 
Екология – обща информация : Продуктът не се счита за вреден за водните организми, 

нито че причинява дългосрочни неблагоприятни ефекти в 
околната среда. 

Остра токсичност за водната среда : Не е класифициран 
Хронична токсичност във водна среда: Не е класифициран 
 
бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) триоксим (22984-54-9) 

LD50 риба 1   > 100 mg/l (OECD 203: Риба, Тест за остра токсичност, 96 ч, Oryzias 
latipes, Полустатична система, Сладка вода, по дедукция) 

EC50 Daphnia 1 201 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Тест за остра имобилизация, 48 ч, 
Daphnia magna, Статична система, Сладка вода, по дедукция) 

EC50 72 ч алги (1) 16 mg/l (OECD 201: Алги, Тест за инхибиране на растежа, 
Pseudokirchneriella subcapitata, Статична система, Сладка вода, по 
дедукция) 

 
2-бутаноноксим (96-29-7) 

LD50 риба 1   > 100 mg/l (OECD 203: Риба, Тест за остра токсичност, 96 ч, Oryzias 
latipes, Полустатична система, Сладка вода, Експериментална 
стойност) 

EC50 Daphnia 1 201 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Тест за остра имобилизация, 48 ч, 
Daphnia magna, Статична система, Сладка вода, Експериментална 
стойност) 

EC50 72 ч алги (1) 11.8 mg/l (OECD 201: Алги, Тест за инхибиране на растежа, 
Selenastrum capricornutum, Статична система, Сладка вода, 
Експериментална стойност)  

   
 
 
 
12.2.   Устойчивост и разградимост 

  
бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) триоксим (22984-54-9) 

Устойчивост и разградимост  Трудно биоразградим във вода. 
 

 
2-бутаноноксим (96-29-7) 

Устойчивост и разградимост  Присъща биоразградимост. 
 

 

12.3.   Биоакумулативен потенциал 

 
бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) триоксим (22984-54-9) 
BCF риба 1  0,5 - 5,8 (6 седмици), Cyprinus carpio, Проточна система, по 

дедукция) 
Log Pow 9.83 (изчислена стойност, KOWWIN) 
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Биоакумулативен потенциал Нисък потенциал за биоакумулиране (BCF <500). 

 
2-бутаноноксим (96-29-7) 
BCF риба 1  0,5 - 5,8 (OECD 305: Биоконцентрация: проточен тест за риба, 42 

дни, Cyprinus carpio, сладка вода, експериментална стойност, GLP) 
Log Pow 0,63 (експериментална стойност, OECD 117: Коефициент на 

разпределение (n-октанол / вода), HPLC метод)  
Биоакумулативен потенциал Нисък потенциал за биоакумулиране (BCF <500). 

12.4.   Подвижност в почвата 
 
 

бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) триоксим (22984-54-9) 
Log Koc    5.481 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, изчислена стойност)   

   Екология - Почва  Нисък потенциал за подвижност в почвата 
 

2-бутаноноксим (96-29-7) 
Log Koc    5.481 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)   

   Екология - Почва  Висока подвижност в почвата 
 

 

12.5.   Резултати от оценката за PBT (устойчив, биоакумулативен и токсичен) и vPvB (много 
устойчив и много биоакумулативен) 
 
Компонент  
бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) триоксим 
(22984-54-9) 

Това вещество / тази смес не отговаря на 
критериите за PBT на регламента REACH, 
приложение XIII 
Това вещество / тази смес не отговаря на 
критериите за vPvB на регламента REACH, 
приложение XIII 

2-бутаноноксим (96-29-7) Това вещество / тази смес не отговаря на 
критериите за PBT на регламента REACH, 
приложение XIII 
Това вещество / тази смес не отговаря на 
критериите за vPvB на регламента REACH, 
приложение XIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.6.   Други неблагоприятни ефекти  
Няма налична допълнителна информация  

РАЗДЕЛ 13: Препоръки по изхвърляне на отпадъците 

13.1. Методи на преработка на отпадъците 
Методи на преработка на отпадъците: Изхвърляне на съдържание/контейнер в съответствие с 

инструкциите за сортиране на лицензиран събирач. 

РАЗДЕЛ 14: Транспортна информация 
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В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. № по списъка на ООН 
№ по списъка на ООН (ADR)    : Неприложимо 
№ по списъка на ООН (IMDG)    : Неприложимо 
№ по списъка на ООН (IATA)     : Неприложимо 
№ по списъка на ООН (ADN)     : Неприложимо 
№ по списъка на ООН (RID)     : Неприложимо 
 

14.2. Точно наименование на пратката по ООН 
Точно наименование на пратката (ADR)   : Неприложимо 
Точно наименование на пратката (IMDG)  : Неприложимо 
Точно наименование на пратката (IATA)  : Неприложимо 
Точно наименование на пратката (ADN)   : Неприложимо 
Точно наименование на пратката (RID)    : Неприложимо 

 

 

14.3.   Клас(ове) на опасност при транспортиране 
ADR  
Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR)  : Неприложимо 
 

IMDG  
Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : Неприложимо 
 

 

IATA 
Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA)   : Неприложимо 
 

ADN 
Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : Неприложимо 
 

RID 
Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID)     : Неприложимо 
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14.4.   Опаковъчна група 
Опаковъчна група (ADR) : Неприложимо 
Опаковъчна група (IMDG) : Неприложимо 
Опаковъчна група (IATA) : Неприложимо 
Опаковъчна група (ADN) : Неприложимо 
Опаковъчна група (RID) : Неприложимо 

 

14.5.   Опасности за околната среда 
Опасен за околната среда : Не 
Замърсител на морската среда : Не 
Друга информация : Няма налична допълнителна информация 
 

14.6.   Специални мерки за безопасност за потребителя  

- Сухопътен транспорт  

Неприложимо  

- Транспорт по море  
Неприложимо  

- Въздушен транспорт  
Неприложимо  

- Транспорт по вътрешни водни пътища  
Неприложимо  

- Железопътен транспорт  
Неприложимо  

14.7.   Транспорт в насипно състояние съгласно Анекс II на Марпол и Кодекса IBC  
Неприложимо  

 

РАЗДЕЛ 15: Нормативна информация  

 

15.1. Регламенти/законодателство по безопасност, здраве и опазване на околната среда 
за веществото или сместа 

 

 

15.1.1.   Регламенти на ЕС 

Следващите ограничения са приложими съгласно Анекс XVII на Регламента REACH (ЕО) № 1907/2006: 
 

www.selsil.com  | info@selsil.com 
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3(b) Вещества или смеси, изпълняващи критериите за 
някои от следващите класове на опасност или 
категории, изложени в Анекс I към Регламент (EC) № 
1272/2008: Класове на опасност 3.1 до 3.6, 3.7 
неблагоприятни ефекти върху сексуалната функция и 
възпроизводителната функция  или върху 
развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотични 
ефекти, 3.9 и 3.10 

Weather Seal 777 Neutral Oxime Silicone 
бутан-2-он О, О', О''- (метилсилилидин) 
триоксим; 2-бутаноноксим; N-(3-
(триметоксисилил) пропил)етилендиамин; 
Трис(етилметилкетоксимато)винилсилан.  

 

 

 

 

 

Не съдържа вещество в списъка на вещества-кандидати по 

REACH  

Не съдържа вещества по Анекс XIV към REACH 

 

15.1.2.   Национална нормативна уредба 
Няма налична допълнителна информация  
 

15.2.   Оценка на химическата безопасност  
Не е извършена оценка на химическата безопасност  

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация  

Съкращения и акроними:  

 

ADR Европейско споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни стоки  

IMDG Международен кодекс за превоз на опасни товари по море 

IATA Международна асоциация за въздушен транспорт 
   RID             Правила за международен железопътен превоз на опасни товари 
 
Източници на данни : Класификация по РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 [CLP]: 
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 декември 2008 г. относно 
класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, изменящ и отменящ Директиви 
67/548/EИО и 1999/45/EО, и изменящ Регламент (ЕО) No 1907/2006.  
 
 
 
Пълен текст на предупреждения за опасност (Н-фрази) и предупреждения за специфична 
опасност (EUH): 
 

Acute Tox. 4 (Dermal) 

Carc. 2 

Eye Dam. 1 

Eye Irrit. 2 
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Skin Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

Skin Sens. 1B 

Остра токсичност (дермална), Категория 4  

Канцерогенност, Категория 2 

Сериозно увреждане на очите/раздразнение на очите, Категория 1                                        

Сериозно увреждане на очите/раздразнение на очите, Категория 2                                        

Корозия/раздразнение на кожата, Категория 2 

Сенсибилизация на кожата, Категория 1  

Сенсибилизация на кожата, Категория 1Б  
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  2015/830 

STOT RE 2 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се 
експозиция, Категория 2 

H312 Вреден при контакт с кожата. 

H315 Причинява дразнене на кожата. 

H317 Може да предизвика алергична реакция на кожата. 

H318 Причинява сериозно увреждане на очите. 

H319 Причинява сериозно дразнене на очите. 

H351 Предполага се, че причинява рак. 

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща 
се експозиция. 

 
 
Информацията, предоставената в настоящия Информационен лист за безопасност се счита за 
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, посочена 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 – за различните страни, отразявайки различните изисквания за съответствие.  
 
 
SDS EU (Sel)  

 


