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РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 

1.1 Идентификатори на продукта 

Търговско наименование: MasterSil PU40 

 

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 

които не се препоръчват 

SU3 Промишлена употреба: употреба на вещества като такива или в смеси на промишлени обекти; 

SU22 Професионална употреба: Обществена сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, 

занаяти); 

SU21 Потребители: Домакинства / общественост / потребители. 

Категория на продукта РС1 Лепила, уплътнители 

Категория на процеса 

PROC4 Използване в партиди и други процеси (синтез) при което възниква възможност за експозиция. 

Категория емисии в околна среда ERC5 Промишлена употреба водеща до включване в или на матрици. 

Приложение на веществото/сместа: Полиуретан уплътнител. 
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: 
Производител/доставчик Провентусс България ООД 

 1619 София, ул.Средорек N5 
 тел: +359 2 957 1544 
 
1.4 Телефонен номер при спешни случаи:  Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" 

  тел: +359 2 915 4409 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 

2.1 Класифициране на веществото или сместа: 

Класификация съобразно Регламент (ЕО) 1272/2009 

Продуктът не е класифициран по реда на CLP регламента. 

Класификация по реда на Директива 67/548/EEC или Директива 1999/45/EC Невалидна. 

Класификацията е извършена съобразно последните издания на списъците на ЕС и разширена с 

наличните данни в дружеството и научните изследвания. 

2.2 Елементи етикета 

Етикетиране по реда на Регламент (ЕО) No 1272/2008 Невалидно. 

Пиктограми за рискове Невалидни. 

Сигнална дума Невалидна. 

Предупреждения за опасност Невалидни. 

Препоръки за безопасност Да се избягва вдишване на пари. 

Допълнителна информация 

Съдържа изоцианати. Може да предизвика алергични реакции. 

Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване. 

2.3 Други ефекти 

Резултати от оценките PBT и vPvB 

PBT: Не се прилага. 

vPvB: Не се прилага. 
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РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
 
3.2. Химически характеристики: Смеси 

Описание: Лепило съдържащо полиуретан полимер основан на дифенилметандиизоцианат. 

Опасни съставки: 

CAS: 9002-86-2 поливинил хлорид 

вещество с пределни стойности на експозиция на работното 

място в Общността 

20 – 50 

% 

CAS: 1330-20-7 

EINECS: 215-535-7 

Reg.№: 01-

2119488216-32 

ксилен, смес от изомери 

 Xn R20/21;  Xi R38 

R10 

 Възпл. течност 3, Н226;  Остро токсичен 4, Н312; 

Остро токсичен 4, Н332; Дразнещ кожата 2, Н315 

4 – 7 % 

CAS: 13463-67-7 

EINECS: 236-675-5 

Reg.№: 01-

2119489379-17 

титаниев двуокис 

вещество с пределни стойности на експозиция на работното 

място в Общността 

< 5 % 

CAS: 1305-67-7 

EINECS: 215-138-9 

Reg.№: 01-

2119475325-36 

калциев окис 

 Xi R38-41 

 Уврежда очите 1, Н318;  Дразнещ кожата 2, Н315 

< 2.5 % 

ЕС №: 926-141-6 

Reg.№: 01-

2119456620-43 

въглеводороди, С11-С14, n-алкани, изоалкани, циклици, 

<2% ароматици 

 Xn R65 

R66 

 Токсичен при аспирация 1, Н304 

< 2.5 % 

CAS: 100-41-4 

EINECS: 202-849-4 

Reg.№: 01-

2119489370-35 

етилбензен 

 Xn R20;  F R11 

 Възпл. течност 3, Н226;  STOT RE 2, H373; Токсичен 

при аспирация 1, Н304  Остро токсичен 4, Н332 

< 2 % 

CAS: 1309-37-1 

EINECS: 215-168-2 

Reg.№: 01-

2119457614-35 

диирон триокис 

вещество с пределни стойности на експозиция на работното 

място в Общността 

< 2 % 

CAS: 1305-62-0 

EINECS: 215-127-3 

Reg.№: 01-

2119475151-45 

калциев двухидроокис 

 Xi R38-41 

 Уврежда очите 1, Н318;  Дразнещ кожата 2, Н315 

 

< 0.5 % 

CAS: 1333-86-4 

EINECS: 215-609-9 

Reg.№: 01-

2119384822-32 

въглерод, черен 

вещество с пределни стойности на експозиция на работното 

място в Общността 

< 0.5 % 

 
РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 
 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
Обща информация: Незабавно свалете замърсените с продукта дрехи. 
След вдишване: 
Осигурете свеж въздух. При необходимост извършете изкуствено дишане. Поддържайте пациента на 
топло. Ако симптомите продължават се консултирайте с лекар. 
След контакт с кожата: 
Незабавно измийте със сапун и вода и изплакнете внимателно. 
След контакт с очите: 
Изплакнете отвореното око няколко минути под течаща вода. След това се консултирайте с лекар. 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006/ЕО  

Версия: 3 
Ревизия: 10.01.2015 

 

Стр. 3 от 10 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Сънливост 

Главоболие 

Виене на свят 

Гадене 

4.3. Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 

Няма налична допълнителна информация. 
 
РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
5.1 Пожарогасителни средства 
Подходящи пожарогасителни средства 
Въглероден двуокис, пяна, противопожарен прах. 
Неподходящи пожарогасителни средства поради безопасност 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: 
Въглеродни окиси (СО) 
Азотни окиси (NOx) 
При определени условия на пожар не може да се изключи наличие на следи от токсични газове, например: 
Циановодород (HCN) 
Изоцианати. 
 
 
5.3 Съвети за пожарникарите 
Специално защитно облекло за пожарникарите: Носете самостоятелно устройство за защита на 
дихателните пътища. 
 
РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

Осигурете добра вентилация. 

Съхранявайте далеч източници на запалване - да не се пуши. 
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 
Събирайте с механични средства. 
Отнесете за рециклиране или изхвърляне в подходящи съдове. 
Не ги затваряйте (влиза в реакция с водата и формира въглероден двуокис). 
6.4 Позоваване на други раздели 
Виж Раздел 8 за информация за лични защитни средства. 
Виж Раздел 13 за информация за изхвърляне. 
 
РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа Отваряйте и работете внимателно с опаковката. 
Информация за защита при пожар и експозиция 
Съхранявайте далеч от източници на запалване. Да не се пуши. 
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости  
Съхранение 
Изисквания към складовите помещения и съдовете: Съхранявайте на хладно място.  
Информация при съхранение в едно и също помещение: Не се отнася. 
Допълнителна информация за условията на съхранение: Предпазвайте от вода и влага. 
7.3. Специфична крайна употреба  
Няма налична допълнителна информация. 
 
РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
Допълнителна информация за проектиране на технически системи: Няма допълнителни данни: виж 
Раздел 7. 
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8.1 Параметри на контрол 
Вещества с пределни стойности изискващи мониторинг на работното място 

9002-86-2 поливинил хлорид 

WEL Дългосрочна стойност: 10* 4** mg/m3 

* вдишан прах;** дишан прах 

1330-20-7 ксилен, смес изомери 

WEL Краткосрочни стойности: 441 mg/m3, 100 ppm 

Дългосрочна стойност: 220 mg/m3, 50 ppm 

Sk; BMGV 

13463-67-7 титаниев двуокис 

WEL Дългосрочна стойност: 10* 4** mg/m3 

* общо вдишан;** дишан 

1305-78-8 калциев окис 

WEL Дългосрочна стойност: 2 mg/m3 

въглеводороди, С11-С14, n-алкани, изоалкани, циклици, <2% ароматици 

RCP-TWA 

VME 

Дългосрочна стойност: 1200 mg/m3 

Дългосрочна стойност: 1200 mg/m3 

100-41-4 етилбензен 

WEL Краткосрочни стойности: 552 mg/m3, 125 ppm 

Дългосрочна стойност: 441 mg/m3, 100 ppm 

Sk 

1309-37-1 дииронов триокис 

WEL Краткосрочна стойност: 10 * mg/m3 

Дългосрочна стойност: 5* 10** 4*** mg/m3 

* изпарения (като Fe); ** общо вдишан;*** дишан 

1305-62-0 калциев двухидроокис 

WEL Дългосрочна стойност: 5 mg/m3 

1333-86-4 въглерод, черен 

WEL Краткосрочни стойности: 7 mg/m3 

Дългосрочна стойност: 3.5 mg/m3 

Съставки с пределни биологически стойности 

1330-20-7 ксилен, смес изомери 

BMGV 650 mmol/mol креатинин 

Медия: урина 

Време за пробовземане: след смяна 

Параметър: метил хипурова киселина. 

Допълнителна информация: За основа са използвани списъците в сила при създаване на продукта. 
8.2 Контрол на експозицията и защитно оборудване  
Лични защитни средства 
Общи защитни и хигиенични мерки: 
Измивайте ръце преди всяка почивка и в края на работния ден. 
Избягвайте близък или дългосрочен контакт с кожата. 
Защита на дихателните пътища: 
Използвайте подходящо защитно средство за дихателните пътища при недостатъчна вентилация. 
Краткосрочна експозиция с филтърно устройство: АВ филтър. 
Защита на ръцете: 
РVА ръкавици с високо качество. 
Изборът на ръкавици зависи не само от материала, но също така и от другите отметки за качество и се 
различава от един производител на друг. Тъй като продуктът е препарат изготвен от множество 
вещества, съпротивлението на материала, от който са изработени ръкавиците не може да се изчисли 
предварително и затова трябва да се провери преди приложение. 

Защита на очите 
Не се изисква. 
 
РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
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Обща информация 

Външен вид:        

 Състояние:      Твърдо 

 Цвят:       Различна оцветка 

Мирис:       Лек 

Промени в състоянието 

 Точка на топене/Интервал на топене:  неопределена. 

 Точка на кипене/Интервал на кипене:  137 оС 

Точка на запалване:     > 40 оС, ISO 1530 

Запалимост (твърдо вещество)    Не подлежи на класификация, тъй като скоростта 

му на запалване е по-ниска от пределно допустимата по регламента. 

Температура на самозапалване:    > 200 оС 

Опасност от експлозия:     Продуктът не е взривоопасен. Независимо от това 

е възможно формиране на взривоопасни смеси въздух/пара. 

Долна/горна граница на експлозия 

 Долна граница:     0.6 Vol % 

 Горна граница:     8 Vol % 

Плътност при 20 оС:     1.16 

Разтворимост във вода/Смесване с вода:  Ke,dpjlf,r;= 
9.2 Важна информация за здравето, безопасността и опазване на околна среда 

Няма налична допълнителна информация. 
 
 
РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 
10.1 Реактивност 
10.2 Химична стабилност 
Топлинно разпадане / условия за избягване 
Няма опасност от разпадане когато се използва по спецификация. 
10.3 Възможност за опасни реакции 
Влиза в реакции с алкохоли, амини, разредени с вода киселини и алакали. 
При реакция с вода създава въглероден двуокис. Опасност от взривяване на съдовете при свръхналягане 
от пара. 
10.4 Условия, които трябва да се избягват: 
Няма налична допълнителна информация. 
10.5 Несъвместими материали: 
Няма налична допълнителна информация. 
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). 
 
РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
11.1 Информация за токсикологични ефекти 
Остра токсичност: 
LD/LC50 стойности отнасящи се до класификацията 

1330-20-7 ксилен, смес изомери 

Орално 

Дермално 

Вдишване 

LD50 

LD50 

LC50/4 часа 

8700 mg/kg (rat) 

2000 mg/kg (rbt) 

6350 mg/l (rat) 

100-41-4 етилбензен 

Орално 

Дермално 

LD50 

LD50 

3500 mg/kg (rat) 

17800 mg/kg (rbt) 

 
Първичен раздразнителен ефект: 
върху кожата: Може да предизвика слабо дразнение. 
върху очите: Може да предизвика слабо дразнение. 
Сенсибилизация: Не са известни въздействия свързани със сенсибилизация. 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006/ЕО  

Версия: 3 
Ревизия: 10.01.2015 

 

Стр. 6 от 10 

Допълнителна токсикологична информация: Не е дразнител за око на заек (метод: OECD насоки 405). 

 
РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
12.1 Токсичност 
Морска токсичност: Няма налична допълнителна информация. 
12.2. Устойчивост и разградимост 
Няма налична допълнителна информация. 
12.3. Биоакумулираща способност 
Няма налична допълнителна информация. 
12.4. Преносимост в почвата 
Няма налична допълнителна информация. 
Допълнителна екологична информация: 
Общи бележки: 
Опасност за вода клас 2 (Немски регламент) (самооценка): опасен за вода. 
Да не се допуска попадане в канализация/повърхностни или подпочвени води. 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 
PBT: Не се отнася. 
vPvB: Не се отнася. 
12.6. Други неблагоприятни ефекти 
Няма налична допълнителна информация. 
 
РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 
Препоръка: 
Да се депонира в инсинератор за опасни отпадъци по реда на действащото законодателство. 
Бележка: съдържа хлор (химически свързан). 
Код за третиране като отпадък 08 04 09*.  
Непочистена опаковка: 
Препоръка: Третирането  
 
РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
 
14.1. Номер по списъка на ООН 

ADR, ADN, IMDG, IATA   Невалиден. 
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

ADR, ADN, IMDG    Невалиден. 

IATA       Нерегламентиран. 
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

ADR, ADN, IMDG, IATA    

Клас      Невалиден. 
14.4. Опаковъчна група 

ADR, IMDG, IATA    Невалиден 
14.5. Опасности за околната среда 

Замърсител на морето   Не. 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителя Не се отнасят. 
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Приложение II от MARPOL73/78 и Кодекса IBC
 Не се отнася. 
Допълнителна информация при транспортиране: 
Продуктът не е класифициран като опасен за транспорт по реда на параграфи 2.2.41.1.5 от Кодекса ADR, 
2.4.2.2.2.1. от Кодекса IMDG и 3.4.1.1.2.1. от Кодекса IATA, тъй като е в твърдо състояние и скоростта му 
на запалване е под 2.2 mm/s. 
„Регламент модел“ на ООН: 
 
РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 
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Етикетиране съобразно Регламент (ЕО) № 1272/2008 GHS елементи на етикета. 
Национални наредби 
Френски регламент VОС (декрет № 2011-321): Клас А+. 
15.2. Оценка за безопасност на химическо вещество или смес 
Не е извършена оценка за химическа безопасност. 
 
РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
Настоящата информация се основава на текущите ни познания за продукта. Тя не представлява в 
никакъв случай гаранция за конкретни характеристики на продукта и не е валидно в правен аспект 
договорно отношение. 
Този информационен лист е изработен изключително съгласно изискванията на европейски регламенти 
1907/2006/ЕО, 1272/2008/ЕО и допълненията и измененията им, като е написан съгласно Приложение ІІ на 
европейски регламент 453/2010/ЕО. 
Отнасящи се за продукта предупреждения 
Н225 Силно запалима течност и изпарения. 
Н226 Запалима течност и изпарения. 
Н304 Може да е с фатален изход при поглъщане и проникване в дихателните пътища. 
Н312 Вреден при контакт с кожата. 
Н315 Предизвиква дразнение на кожата.. 
Н318 Предизвиква сериозни увреждания на очите. 
Н332 Вреден при вдишване. 
Н373 Може да причини щети на органи при продължителен престой или излагане. 
 
R10 Запалим. 
R11 Лесно запалим. 
R20 Вреден при вдишване. 
R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. 
R38 Дразни дихателните пътища. 
R41 Риск от тежко увреждане на очите. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 

 

Отдел, издал настоящия информационен лист : Лаборатория 

Лице за контакти: виж § 1. 

Редакции: 

Звездичка в полето на параграф означава допълнения и изменения в сравнение с предходната редакция. 

 

Използвани съкращения и акроними: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Регламент 

относно международната търговия с опасни стоки по жп); 

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Международна организация по гражданска авиация); 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейско споразумение 

относно транспорта на опасни стоки по шосе); 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Международен морски кодекс за опасни стоки); 

IATA: International Air Transport Association (Международна асоциация по въздушен транспорт); 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Глобална хармонизирана система 

за класификация и етикетиране на химикали) 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на наличните 

предлагани на пазара химически вещества); 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Европейски списък на нотифицирани химически 

вещества); 

CAS: Chemical Abstracts Service (Химически абстракти, дружество на Американската асоциация на химиците); 

LC50: Смъртна концентрация, 50%; 

LD50: Смъртна доза, 50 %; 

Flam. Liq. 2: Запалими течности, Опасност категория 2; 

Flam. Liq. 3: Запалими течности, Опасност категория 3; 

Acute Tox. 4: Остра токсичност, Опасност категория 4; 

Skin Irrit. 2: Разяждане/дразнене на кожата 2, Опасност категория 2; 
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Eye Dam. 1: Сериозно увреждане на окото/дразнене на носа, Опасност категория 1; 

STOT RE 2: Конкретни резултати при натравяне на орган – Повтаряща се експозиция, Опасност категория 2; 

Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване, Опасност категория 1. 

 

АНЕКС: СЦЕНАРИИ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ 

 

Наименование: ксилен, смес изомери. 

Кратко название на сценария за експозиция 

Промишлена употреба за твърда пяна, покрития, лепила и уплътнители. 

Професионална употреба и употреба от крайни потребители като твърда пяна, покрития, лепила и 

уплътнителя и други съставни материали. 

Употреба от крайни потребители като твърда пяна, покрития, лепила и уплътнителя 

Отрасли на употреба 

SU3 Промишлена употреба: употреба на вещества като такива или в смеси на промишлени обекти; 

SU21 Потребители: Домакинства / общественост / потребители; 

SU22 Професионална употреба: Обществена сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, 

занаяти). 

SU3 Промишлена употреба: употреба на вещества като такива или в смеси на промишлени обекти; 

SU21 Потребители: Домакинства / общественост / потребители; 

SU22 Професионална употреба: Обществена сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, 

занаяти). 

Категория на продукта 

РС1 Лепила, уплътнители; 

РС32 Полимери, смеси и съединения. 

Категория на процеса 

PROC4 Използване в партиди и други процеси (синтез) при което възниква възможност за експозиция; 

PROC5 Смесване или блендиране в процеси на партиди за изграждане на съединения и артикули (на 

няколко етапа и/или при силен контакт); 

PROC7 Промишлено пръскане; 

PROC8а Прехвърляне на вещество или съединение (товарене/разтоварване) от/на кораб/големи 

контейнери без специализирани устройства; 

PROC8б Прехвърляне на вещество или съединение (товарене/разтоварване) от/на кораб/големи 

контейнери със специализирани устройства; 

PROC9 Прехвърляне на вещество или съединение в малки контейнери (специализирана линия за пълнене, 

включително с претегляне); 

PROC15 Употреба като лабораторен реагент. 

Категория емисии в околна среда 

ERC2 Формули на съединения; 

ERC5 Промишлена употреба водеща до включване в или на матрици; 

ERC8c Широко разпръсната употреба на закрито водеща до включване в или на матрици; 

ERC8f Широко разпръсната употреба на открито водеща до включване в или на матрици. 

Описание на дейностите/процесите включени в сценария за експозиция 

Виж Раздел 1 на Анекса към Информационния лист за безопасност. 

Условия за употреба 

Редовна употреба по реда на раздел 1. 

Според насоките за употреба. 

Продължителност и честота: 

SU3 и SU22:  

До 8 часа дневно, 300 дни годишно. 

SU21, РС1 (лепила, уплътнители) 

До 1 път дневно, 365 дни годишно. 

Концентрации до 25% 

Експозиция на повърхността на кожата (ръце) до 35.73 cm3; 

Използвани/приложени количества за събитие: 75 gr; 

Обем на помещението: > 20 m3 

Експозиция до 1 час за събитие. 

Физически параметри 
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Физическо агрегатно състояние: Течно 

Концентрация на веществото в сместа: Суровина. 

Други условия на работа 

Други условия на работа влияещи на експозицията на околната среда 

Фактор разтваряне в местна прясна вода: 10 

Фактор разтваряне в местна морска вода: 100 

Други условия на работа влияещи на експозицията на работниците 

Полагане на закрито. 

Полагане на открито. 

Да не се вдишват газове / пари / аерозол. 

Да се избягва контакт с кожата, очите и облеклото. 

Да се избягва контакт с кожата. 

Други условия на работа влияещи на експозицията на потребителите 

Да се съхранява на място недостъпно за деца. 

Други условия на работа влияещи на експозицията на потребителите при употреба на продукта 

Температура на полагане: стайна температура. 

Мерки за управление на риска 

Защита на работниците 

SU3: 

Избягвайте директен контакт с кожата. Идентифицирайте потенциални области за косвен контакт с 

кожата. Носете ръкавици (EN 374), ако има опасност от контакт на веществото с кожата. Премахвайте 

примеси/ количества веднага след разлива. Измийте кожата веднага след работа. Персоналът получава 

задължително основно обучение, така, че експозицията да се сведе до минимум и всеки проблем с кожа да 

се докладва. При дейности с широко разпространение, което води до вероятно значително изпускане на 

аерозоли (например пръскане), са необходими други мерки за защита на кожата, като водоустойчиво 

облекло и предпазна маска. 

Дейности по смесване (системи на закрито): Осигурете необходимата обща вентилация (не по-малко от 

3 до 5 смени на въздуха на час). 

Подготовка на материала за нанасяне / смесване (системи на открито): осигуряване на адекватен 

контролирана вентилация (10 до 15 смени на въздуха на час). 

Пръскане (автоматично / роботизирано): извършвайте в проветрен щанд с въздушен поток на слоеве. 

Пръскане: осигурете адекватно контролирана вентилация (10 до 15 смени на въздуха на час). Носете 

предпазни средства за дихателните пътища (стандарт EN 140 с Тип A филтър или по-добра). 

Нанасяне с валяк, пръскане и нанасяне на слоеве: осигурете допълнителна вентилация, когато има 

емисии. 

Склад с нередовно контролирана експозиция: съхранявайте вещество в затворена система. 

Почистване: гарантирайте адекватно контролирана вентилация (10 до 15 смени на въздуха на час). 

SU 22: 

Избягвайте директен контакт с кожата. Идентифицирайте потенциални области за косвен контакт с 

кожата. Носете ръкавици (EN 374), ако има опасност от контакт на веществото с кожата. Премахвайте 

примеси/ количества веднага след разлива. Измийте кожата веднага след работа. Персоналът получава 

задължително основно обучение, така, че експозицията да се сведе до минимум и всеки проблем с кожа да 

се докладва. При дейности с широко разпространение, което води до вероятно значително изпускане на 

аерозоли (например пръскане)са необходими други мерки за защита на кожата, като водоустойчиво 

облекло и предпазна маска. 

Подготовка на материала за полагане на закрито: осигурете необходимата вентилация (10-15 смени на 

въздуха на час), избягвайте дейности с повече от един час експозиция. 

Подготовка на материала за полагане на открито: осигурете извършване на работата на открито; 

избягвайте дейности с повече от един час експозиция. 

Нанасяне на закрито с валяк, пръскане и нанасяне на слоеве: осигурете адекватно контролирана 

вентилация (10 до 15 смени на въздуха на час). Носете предпазни средства за дихателните пътища 

(стандарт EN 140 с Тип A филтър или по-добра). 

Нанасяне на открито с валяк, пръскане и нанасяне на слоеве: осигурете извършване на работата на 

открито. Носете предпазни средства за дихателните пътища (стандарт EN 140 с Тип A филтър или по-

добра). 

Пръскане на закрито: извършвайте в проветрив щанд с въздушен поток на слоеве. 
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Пръскане на открито: осигурете провеждане на работата на открито; избягвайте дейности с повече от 

4 часа експозиция; носете дихателен апарат с пълно покритие на лицето съгласно стандарт EN136 с 

филтър Тип A или по-добър. 

Почистване и поддръжка на оборудване: гасете системите преди отваряне и поддръжка на оборудване; 

избягвайте дейности с повече от 4 часа експозиция. 

Склад с нередовно контролирана експозиция: съхранявайте вещество в затворена система; осигурете 

адекватно контролирана вентилация (10 до 15 на въздуха на час). 

Да не се яде, пие, пуши по време на работа. 

Организационни мерки за защита 

SU3 и SU 22: 

Не полагайте промишлени утайки в естествените почви. 

Утайките от отпадъчни води трябва да бъдат изгорени, складирани или обработени. 

Уверете се, че дейностите се извършват от специалисти или само от упълномощен персонал. 

Технически предпазни мерки 

Осигурете добро проветряване / аспирация на работното място. 

Уверете се, че машините за обработка са оборудвани с подходящи екстрактори. 

Обърнете внимание на пределно допустимите емисии. 

Лични предпазни мерки 

Избягвайте контакт с очите и кожата. 

Носете одобрени предпазни ръкавици (EN 374); ако съществува вероятност от замърсяване на ръцете, 

измийте всяка част замърсена кожа веднага. 

Не вдишвайте газове / пари / аерозоли. 

При кратковременно или слабо натоварване използвайте дихателен филтър. В случай на продължителна 

експозиция използвайте респиратор, независим от околния въздух. 

Носете защита на дихателните пътища (стандарт EN 140 с филтър Tип A филтър или по-добър). 

Избягвайте контакт с кожата. 

Защитно работно облекло. 

Мерки за защита на потребителите 

Осигурете подходящо етикетиране. 

Защитни ръкавици. 

Плътно прилепващи защитни очила. 

Съхранявайте далеч от деца. 

Съхранявайте под ключ и далече от достъп на деца. 

Мерки за опазване на околната среда 

Въздух 

Не са необходими специални мерки. 

Вода 

Да не се допуска попадане в канализацията. 

Отпадните води да се пречистват на обекта (преди заустване във водоизточник) до достигане на 

необходимо ниво на почистване: 93,6% 

Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията. 

Почва 

Да се предотвратява замърсяването на почвата. 

Мерки за изхвърляне 

Не полагайте промишлени утайки в естествените почви. 

Уверете се, че отпадъците се събират и се заграждат. 

Процедури за изхвърляне 

Не се допуска изхвърляне заедно с битовите отпадъци. Не се допуска попадането в канализационната 

система. 

Насоки за следващи потребители 

За оценката на риска, могат да се използват инструментите, препоръчани от ECHA. 

 

 


