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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите  

 
2.1.  Класификация на веществото или сместа  

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]  
Не е класифициран  
 
 
Неблагоприятни физикохимични, здравословни и екологични ефекти  
Доколкото ни е известно, този продукт не представлява какъвто и да било риск, при условие, че се 
манипулира в съответствие с добрата практика на професионална хигиена и безопасност.  

 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 (CLP) Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 

Препоръки за безопасност (CLP) 
Предупреждения за специфична 
опасност (EUH) 

 
 
 
 
 
 
 

: P102 - Keep out of reach of children. 
: EUH208 – Съдържа 4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он. Може да 

предизвика алергична реакция. 
EUH210 - Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. 

1/10  

Наименование на 
веществото или препарата: 

MasterSil® Universal 
 

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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2.3. Други опасности 
Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

3.1. Вещества 
Неприложимо  

3.2. Смеси 
 

Наименование  Идентификатор на продукта  % Класификация съгласно 
Регламент (ЕО) № 
1272/2008 [CLP] 

Въглеводороди, C13-C16, n-алкани, (EC-No.) 934-954-2 < 30 Токс. при вдишв.  1, H304 
изоалкани, циклични, < 0.03% ароматни 

4,5-дихлор-2-октил2H-изотиазол-3-он (CAS-No.) 64359-81-5 < 1 
(EC-No.) 264-843-8 

Остра токс. 4 (орална),  
H302 
Остра токс. 4 (дермална),  
H312 
Остра токс. 1 
(вдишв.), H330  
Кор. на кожата. 1A, H314  
Уврежд.на очите. 1, H318  
Сенс. на кожата. 1, H317  
СТОО ЕИ 3, H335 
Остра оп. вод.ср. 1, H400  

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 
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 с много вода. 
Мерки за първа помощ след контакт с очите : Изплакнете очите с вода като предпазна мярка. 
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 
Няма налична допълнителна информация 

4.3. Индикация за нужда от някаква медицинска помощ или специално лечение  
Лекувайти по симптомите. 
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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 двуокис. 

5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа 
Опасни продукти от разлагане в : Може да се отделят токсични димове. 
случай на пожар 

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 
Избягвайте изпускане към околната 
среда. 

: Вентилирайте зоната на разлива. 
 

: 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".  

6.3. Методи и материал за локализиране и почистване 
Методи за почистване : Оберете течния разлив в поглъщащ материал. 
Друга информация : Изхвърляйте материали или твърди остатъци на разрешено място. 

6.4.    Позоваване на други раздели 
За допълнителна информация вижте раздел 13. 

РАЗДЕЛ 7: Манипулиране и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасно манипулиране 
Предпазни мерки за безопасно  : Осигурете добра вентилация на работната станция. Носете лични
манипулиране                                                       предпазни средства. 
Мерки за хигиена : Не яжте, пийте или пушете, когато използвате този продукт. Винаги 

измивайте ръцете след манипулиране на продукта. 

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости 
Условия на съхранение : Съхранявайте на добре проветрено място. Поддържайте хладно. 

7.3. Специфични крайни приложения 
Няма налична допълнителна информация 
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на излагането на въздействието на продукта / Лични предпазни средства   

8.1. Контролни параметри 
Няма налична допълнителна информация  
 
 

8.2. Средства за контрол на излагането на въздействие 
Подходящи технически средства за контрол:  
Осигурете добра вентилация на работната станция.  

Защита на ръцете:  
Предпазни ръкавици  
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 по основни физични и химични свойства 
Физическо състояние : Течност 

Външен вид : Паста. 
Цвят : Прозрачен. 

Мирис : Оцетна киселина. 

Праг на мирис : Няма данни 

pH : Няма данни 

Относителна скорост на изпарение : Няма данни 
(бутилацетат=1) 
Температура  на стапяне : Няма данни 

Температура на замръзване : Няма данни 

Температура на кипене : Няма данни 

Температура на възпламеняване : Няма данни 

Температура на самовъзпламеняване : Няма данни 
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Температура на разлагане : Няма данни 

Запалимост (твърдо състояние, газ) : Няма данни 

Налягане на парите : Няма данни 

Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма данни 

Относителна плътност : Няма данни 

Плътност  : ≈ 0.96 g/cm³ 
Разтворимост  : Няма данни 

Коефициент на разпределение : Няма данни 

Вискозитет, кинематичен : Няма данни 

Вискозитет, динамичен : Няма данни 

Експлозивни свойства : Няма данни 

Окислителни свойства : Няма данни 

Граници на експлозия : Няма данни 
 

9.2. Друга информация 
Няма налична допълнителна информация  

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.  

10.3.   Възможност за опасни реакции  
Няма известни опасни реакции при нормални условия на използване.  

10.4.   Условия, които трябва да се избягват 
Няма такива при препоръчителните условия на съхранение и манипулиране (вижте раздел 7).  

10.5.   Несъвместими материали  
Няма налична допълнителна информация  

10.6.   Опасни продукти от разлагане  
При нормални условия на съхранение и използване не трябва да се произвеждат опасни продукти от разлагане.  

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация  

11.1. Информация относно токсикологични ефекти 
Остра токсичност (орална) : Не е класифициран 
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Остра токсичност (дермална) : Не е класифициран 
Остра токсичност (при вдишване) : Не е класифициран 
 

Корозия/Раздразнение на кожата : Не е класифициран 
Сериозно увреждане/ Раздразнение : Не е класифициран                                                                                                                                         
на очите 
Сенсибилизация на дихателните : Не е класифициран                                                                                                                                   
органи или кожата 
Мутагенност на ембрионалните         :  Не е класифициран                                                                                                                                       
клетки  
канцерогенност : Не е класифициран 
 
Репродуктивна токсичност : Не е класифициран 
 
СТОО-еднократно излагане  : Не е класифициран 

СТОО-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 
 

4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он (64359-81-5) 

LC50 риба 1 0.0027 mg/l (OECD 203: Риба, Тест за остра токсичност, 96 h, Риби, 
Експериментална стойност) 

EC50 Дафния 1 0.0052 mg/l (48 h, Daphnia magna, Литературно изследване) 

ErC50 (водорасли) 0.077 mg/l (OECD 201: Водорасло, Тест за задържане на нарастването, 96 h, 
Pseudokirchneriella subcapitata, Експериментална стойност) 

 
12.2.   Устойчивост и разградимост 

4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он (64359-81-5) 

Устойчивост и разградимост Биоразградим в почвата. Лесно биоразградим във вода. 

12.3.   Биоакумулативен потенциял 

4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он (64359-81-5) 

Коефициент на разпределение 3.59 (Литературно изследване) 

Биоакумулативен потенциал Нисък потенциал за биоакумулиране (Log Kow < 4). 

12.4.   Подвижност в почвата 
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4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он (64359-81-5)  
Екология - почва Няма данни (от изпитване) по подвижността на веществото.                           

Токсичен към флората. 

12.5.   Резултати от оценката за PBT (устойчив, биоакумулативен и токсичен) и vPvB (много 
устойчив и много биоакумулативен) 
Няма налична допълнителна информация  
 
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 
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 
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Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : Неприложимо 
 

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

14.4.   Група на опаковка 
Група на опаковка (ADR) : Неприложимо 
Група на опаковка (IMDG) : Неприложимо 
Група на опаковка (IATA) : Неприложимо 
Група на опаковка (ADN) : Неприложимо 
Група на опаковка (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: 
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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 
фертилността или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от 
наркотични ефекти, 3.9 и 3.10 

Въглеводороди, C13-C16, n-алкани,  
изоалкани, циклични, < 0.03% 
ароматни 

Не съдържа вещество в списъка на вещества-кандидати по  REACH 

Не съдържа вещества по  REACH Анекс XIV към REACH 
 
15.1.2.   Национални законодателства  
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  

CLP Регламент за класификация, етикетиране, опаковане; Регламент (ЕО) № 1272/2008 

IATA Международна асоциация за въздушен транспорт 

IMDG Международен кодекс за превоз на опасни товари по море 
ADN Европейско споразумение относно международния превоз на опасни стоки по вътрешни водни 

пътища 

Източници на данни : РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 
16 декември 2008 година по 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. Класификация 
съгласно Регламент (EО) № 1272/2008 [CLP].  

 
 
Пълен текст на предупреждения за опасност (Н-фрази) и предупреждения за специфична опасност (EUH): 

Остра токс. 1 (вдишване) 

Остра токс. 4 (дермална) 

Остра токс. 4 (орална) 

Остра оп.вод.ср.  1                   

Токс. при вдишв. 1 

Уврежд. на очите 1  

Кор. на кожата  1A  

Сенс. на кожата 1 

Остра токсичност (вдишв.), Категория 1  

Остра токсичност (дермална), Категория 4  

Остра токсичност (орална), Категория 4 

Опасен за водната среда  — Остра опасност, Категория 1                                           

Опасност при вдишване, Категория 1 

Сериозно увреждане на очите/раздразнение на очите, Категория 1                                        

Корозия/раздразнение на кожата, Категория 1A 

Сенсибилизация на кожата, Категория 1  
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СТОО ЕИ 3 Специфична токсичност за определени органи — еднократно излагане на 
въздействие, Категория 3, раздразнение на дихателния тракт 

H302 Вреден, ако бъде погълнат. 

H304 Може да бъде смъртоносен, ако бъде погълнат и навлезе в дихателните пътища. 

H312 Вреден при контакт с кожата. 

H314 Причинява тежки изгаряния по кожата и увреждане на очите. 

H317 Може да предизвика алергична реакция на кожата. 

H318 Причинява сериозно увреждане на очите. 

H330 Смъртоносен, ако бъде вдишан. 

H335 Може да предизвика раздразнение на дихателните органи. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

EUH208 Съдържа. Може да предизвика алергична реакция. 

EUH210 Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. 
 
 
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.  
 
 
SDS EU (Sel)  
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