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1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И НА КОМПАНИЯТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1     Продуктов идентификатор 

Търговско име MasterTape Butyl 

1.2     Идентифицирано приложение на веществото или препарата и приложение, което да се избягва 

Идентифицирано приложение Уплътняваща лента  (за повече подробности вижте  

Информационен лист за продукта) 

1.3     Данни за доставчика на информационен лист за безопасност 

Производител/Доставчик Провентусс България ООД 

1619 София, ул.Средорек N5 

 

Данни за контакт тел: +359 2 957 1544 

1.4     Телефонен номер за спешни случаи 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" 

 

тел: +359 2 915 4409 

2.  ИДЕНТИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИ 

2.1     Класификация на веществото или препарата 

Класификация съгласно Регламент (EC) 1272/2008  [CLP] Не е класифициран като опасен. 

Този продукт не е опасен съгласно Член 31 и Анекс II на EU  REACH Регламенти. 

2.2  Елементи на етикета 

Предупредителна дума Няма предупредителна дума. 

Заявления за опасност Няма известни сериозни ефекти или критична опасност. 

Предпазни мерки Неприложимо. 

2.3  Други опасности Няма 
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3.  СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

3.2     Препарат 

 

Химическа характеристика 

Уплътнителят е полутвърд продукт на базата на смес от каучук и 

полибутен с неорганични пълнители, пластификатори 

и  модификатори. Ламиниран е с алуминиево/ полиестерно 

фолио. 

4.  МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1     Описание на мерки за спешна помощ 

 

Контакт с очите 

Изплакнете с вода. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето 

продължава. Незабавно изплакнете с много вода в продължение 

на 15 минути. Махнете лещи, ако има такива, и отворете широко 

очи. Потърсете медицинска помощ, в случай на продължителен 

дискомфорт. 

 
Контакт с кожата 

Избършете и измийте със сапун и вода. Потърсете медицинска 

помощ, ако дразненето продължава. 

 
Вдишване 

Излезте на чист въздух.   Потърсете медицинска помощ, в случай на 

продължителен дискомфорт. 

Поглъщане Потърсете медицинска помощ, в случай на продължителен 

дискомфорт . 

4.2     Най-важни симптоми и въздействия, остри и забавени 

Продължителен контакт с кожата може да причини дразнене. 

4.3     Индикация за необходимост от незабавна медицинска помощ и специално лечение 

Няма препоръки за това, но при съмнение потърсете своевременна медицинска помощ. 

5.  ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

 
5.1     Средства за гасене на пожар 

 
Подходящи средства за гасене на пожар 

Въглероден двуокис, пяна, сух прахообразен препарат или воден 

спрей. Вода може да се използва за охлаждане на контейнери, 

изложени на пожар. 

Неподходящи средства за гасене на пожар Не са известни. 
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5.2 Специална опасност, произтичаща от веществото или препарата 
 
Въглероден окис и следни от ненапълно изгорели въглеродни съединения. 
 

5.3 Съвет към лицата, гасящи пожар 

 
Трябва да се носят индивидуални респиратори и защитно облекло. Охлаждайте контейнерите с водна струя до добро състояние и след отстраняване 

на пожара. Преценете нуждата от евакуация или изолиране на зоната съгласно вашия план за извънредни ситуации. 
 
6.  МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ 
  

6.1 Лични предпазни мерки, предпазно облекло и процедури за извънредни ситуации 

 
Носете необходимите лични предпазни средства. 
 
6.2 Предпазване на околната среда 

 
Предотвратете навлизане на материала в почвени води, канализационна система и почва. 
 
6.3 Методи за ограничаване и почистване 

 
Избършете и поставете в контейнер с капак. Изхвърлете съгласно местните разпоредби. 
 
6.4 Препратка към други точки 

 
Вижте точка 8 за необходимите ЛПС. 
 

7.  РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

 
Препоръчва се добра вентилация. Избягвайте контакт с кожата и очите. Не вдишвайте изпарения. 
 
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместими продукти 

 
Дръжте контейнера затворен и съхранявайте далеч от влага. Температурата на съхранение трябва да е между 5°C и 30°C с относителна влажност <50%. 

 

 
7.3 Специфична крайна употреба 
 
Вижте точка 1.2 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 (REACH), (ЕС) 830/2015  

Версия: 3 
Ревизия: 25.11.2016  

Лични предпазни средства 

  
 

 

 

 

8.  СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ОПАСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
  

8.1 Контролни параметри  

 
Няма средства за контрол на опасно въздействие за този продукт. 
 
8.2 Средства за контрол на опасно въздействие/ лични предпазни средства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 

9.1 Информация за основни физични и химични свойства 

 
Външен вид Полутвърда лента. 
 
Цвят Черен или сив уплътнител. 

 

Мирис Няма. 
 
Относителна плътност 1.7г/см³ 

 
Разтворимост Разтворимост във вода:  0 г/л при 25°C 

 
Горната информация не е с цел използване при изготвяне на спецификация за продукта. 
 
9.2 Друга информация 
 
Няма 

Респираторна защита Не е необходима. 

 

Защита на ръце 

Обикновено не е необходима защита. Трябва да се използват 

ръкавици, когато ще има повторяем или продължителен контакт. 

Защита на очите Избягвайте контакт с очите. 

Защита на кожата Обикновено не са необходими ЛПС. 

Хигиенни мерки 
Прилагайте добра индустриална хигиенна практика.  Измийте след 

работа, особено преди ядене, пиене или пушене. 

Средства за опазване на околната среда Вижте точки 6 и 12. 
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10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 

10.1 Реактивност 
 
Няма специфични тестови данни за този продукт. За допълнителна информация вижте условия, които трябва да се избягват и несъвместими 

материали. 
 
10.2 Химична стабилност 

 
Няма известни опасни реакции. 
 
10.3 Възможност за опасни реакции 

 
При нормални условия на съхранение и употреба, няма да възникнат опасни реакции. 
 
10.4 Условия, които трябва да се избягват 

 
Моля, вижте точка 7.2. 
 
10.5 Несъвместими материали 

 
Продуктът трябва да е далеч от силни киселини, основи. Опаковката се влияе от влага. 
 
10.6 Опасни разлагащи продукти 

 
Ще се генерира въглероден окис и въглероден двуокис. 
 
11.  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

11.1 Информация за токсикологични ефекти 

 
При контакт с очите Може да предизвика щипане и дразнене. 
 

При контакт с кожата 
Продължителен контакт може да изсуши кожата и да предизвика 

 
дразнене и дерматит. 
 

При вдишване Неприложимо. 
 

При поглъщане                                                           Може да предизвика дразнене в устата,  

  гърлото и храносмилателната система. 
Друга информация за опасност за здравето Няма известна. 

 

12.  ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

12.1 Токсичност 

 
Не е класифициран като опасен 
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12.2 Устойчивост и разградимост 
 
Биологично неразградим. 
 

12.3 Биоакумулиращ потенциал 

 

Не се очаква продуктът да биоакумулира през хранителната верига в околната среда 
 
12.4 Мобилност в почвата 

 
Не е вероятно продуктът да се движи бързо в почвени или подпочвени води, тъй като не е разтворим във вода. 
 

12.5 Резултати от PBT и vPvB оценка 

 
Не се изискват. 
 
12.6  Други неблагоприятни ефекти 

 
Няма известни. 
 

13.  СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ 

 

13.1  Методи за третиране на отпадъци 

Изхвърляне на продукта 

Изхвърляне съгласно местните разпоредби. Не изхвърляйте продукта в 

канализационната мрежа. Съгласно европейския каталог няма кодове за 

отпадъци за продукта но има за приложението му. Потребителят трябва 

да зададе кодове за отпадъци, препоръчително след обсъждане с 

компетентните органи по третиране на отпадъци. 

 

Изхвърляне на опаковката 
 
Изхвърляне съгласно местните разпоредби.  Не изхвърляйте продукта в 
канализационната мрежа.  Потребителят трябва да зададе кодове за 
отпадъци, препоръчително след обсъждане с компетентните органи по 
третиране на отпадъци.

 
Консултирайте със специалист по околната среда за определяне дали местни, регионални или национални наредби класифицират разливи на или 
замърсени материали като опасен отпадък.  
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Регулаторна информация 
14.1 

UN  номер 

14.2 

UN  Транспорт

но 

наименование 

14.3 

Категория 

транспортна 

опасност 

14.4 

Опаковъчна 

група 

14.5 

Екологична 

опасност 

14.6 

Специални мерки 

за потребителя 

ADR/RID Не е предмет на  ADR/RID. 

ADNR Не е предмет на   ADNR. 

IMDG Не е предмет на   IMDG Кодекс. 

IATA Не е предмет на   IATA  разпоредби. 

14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 

14.7  Транспортиране в насипна форма съгласно Анекс II на Marpol и IBC Кодекс 
Неприложимо 

 

15.  РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 

15.1  Наредби/ законодателство за безопасност, здраве и околна 

среда, специфични за вещество или препарата 

 

Неприложимо. 

15.2  Оценка на химична безопасност Няма налични данни. 
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Дата на предходно издаване                                        20 януари 2014  

 

 

 

 

16.  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ  

 
  
 
  

 

Тъй като този продукт не е класифициран като опасен, Информационният лист за безопасност на продукта не се изисква законово 

съгласно REACH. Този Информационен лист за безопасност на продукта се предоставя с цел осигуряване на информация за веригата  

доставки. 

Актуализацията му е направена с цел да бъде синхронизиран информационния лист за безопасност на продукта с изменението 

на EU 2015/830. Добавени се точки2.3,  6.4,  9.2, 12.5,  12.6  &  14.7 и е премахната точка 13.2. Точки  5.2 и 5.3 са променени. 

 

Настоящият Информационен лист за безопасност на продукта е изготвен в съответствие с Анекс II на ЕС Регламент REACH, както и с неговите 

съответни изменения, за синхронизиране на законодателство, наредби и административни указания, свързани с класификация, опаковане и 

етикиране на опасни вещества и препарати. 

Този продукт може да се използва само съгласно посоченото в материалите на Провентусс България ООД. Отговорност на лицата, получили този 

Информационен лист за безопасност на продукта, е да се уверят, че информацията е правилно прочетена и разбрана от всички хора, които ползват, 

работят с, изхвърлят или по друг начин са в контакт с продукта. Ако в последствие получателят изготви формула, съдържаща продукта на 

Провентусс България ООД, негова лична отговорност е да осигури предаването на цялата съответна информация от Информационния лист за 

безопасност на продукта  в съответния негов собствени информационен лист за безопасност на продукта в съответствие с Член 31 на Анекс II на 

ЕС Регламент REACH. 

 

Цялата информация и указания, дадени в Информационния лист за безопасност на продукта, е на база текущото състояние на научно-техническо 

познание към датата посочена на настоящия Информационен лист за безопасност на продукта.  Провентусс България ООД  не носи отговорност 

за дефект в продукта, обхванат от този Информационен лист за безопасност на продукта, ако съществуването на този дефект не може да се открие 

съгласно настоящото научно-техническо познание.

 


