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Информационен лист за безопасност съгласно 

           (EC) No. 1907/2006 (REACH) 
Printed 12.04.2017 

revision 03.08.2016 (GB) Version 8.6 

ПОЧИСТВАЩА ТЕЧНОСТ joke X 73016 A 
 

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

Идентификатор на продукта 

Име на продукта Почистваща течност joke X 73016 A,  

Order no. 0 580 521 

 
1.1. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които 

не се препоръчват Препоръчително предназначение. 

 
 
 

1.2. Технически аерозоли 

1.3. Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност 
разпределител joke Technology GmbH 

Asselborner Weg 14-16, 51429 Bergisch Gladbach (Germany) 

Phone +49 (0) 2204 839-0, Fax +49 (0) 2204 839-60 

E-Mail : info@joke.de 

Internet : www.joke.de 

Съвет Produktsicherheit / Product-Safety-Department: 

Phone +49 (0) 2204 839-77 

E-mail (competent person): Stefan Spiegel 

s.spiegel@joke.de 

1.4. Телефон за спешни случаи 
 

Контакт за спешни случеи : Информация за отравяния  

Телефон +49 (0) 761 19240 

 
 
 

         ТРАНСПОРТ ЗА СПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - Германия (24h): 

Tel: ++49 69 222 25285 (Deutsch, Englisch)

 

 

 РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Съгласно  (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 

Класове на опасност и 
категории на опасност

 
Предупреждения за опасност  
Процедура и класификация

Aerosol 1 H222, H229 

Skin Irrit. 2 H315 
 

Eye Irrit. 2 H319 

STOT SE 3 H336 

Asp. Tox. 1 

Aquatic Chronic 2 H411 

 
Hazard Statements 

H222 Изключително запалим аерозол. 

H229 Контейнер под налягане: Може да избухне, ако се нагрее. 

H315 Причинява дразнене на кожата.

mailto:info@joke.de
http://www.joke.de/
mailto:s.spiegel@joke.de


joke Technology GmbH • Asselborner Weg 14-16 • D-51429 Bergisch Gladbach Page 2/1 

Информационен лист за безопасност 

съгласно (EC) No. 1907/2006 (REACH) 
Printed 

revision 

12.04.2017 

03.08.2016 (GB) Version 8.6 

ПОЧИСТВАЩА ТЕЧНОСТ X 73016 A, Cleaner Spray 

 

 

H319 Причинява сериозно дразнене на очите. 

H336 Може да причини сънливост или замаяност 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно Наредба (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 
 

GHS02 GHS07 GHS09 

 
Сигнална дума 

Опастност 

Изречения за опасност  

H222 Изключително запалим аерозол 

H229 Контейнер под налягане: Може да избухне, ако се нагрее. 

H315 Причинява дразнене на кожата. 

H319 Причинява сериозно дразнене на очите. 

H336 Може да причини сънливост или замаяност. 

H411 Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.. 

 

Препоръки за безопасност 

P102 Дръжте далеч от деца. 

P210 Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници на 

възпламеняване. Пушенето забранено. 

P211 Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване 

P251 Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. 

P261 Избягвайте да дишате изпарения / спрей. 

P264 Измийте добре ръцете след работа. 

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 

P273 Избягвайте изпускане в околната среда. 

P280 Носете предпазни ръкавици / предпазни очила. 

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го направете удобно за дишане. 

P305 + P351 + 

P338 

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 

отстранете контактните лещи, ако има такива ако е лесно да се направи. Продължете да 

промивате. 

P312 Обадете се на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР или на лекар,                       

ако не се чувствате добре. 

P332 + P313 Ако възникне кожно дразнене: Потърсете медицински 

съвет / внимание. 

P337 + P313 Ако дразненето на очите продължава: Потърсете 

медицински съвет / внимание. 

P362 Свалете замърсеното облекло 

P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво 

място. Запази самообладание.  

P405 Склада да е заключен. 

P410 + P412 Защитете от слънчева светлина. Да не се излага на температури над 

50 ° C / 122 ° F. 

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в точката за събиране на 

опасни или специални отпадъци..
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Други опасности 

          Този материал е запалим и може да бъде запален от топлина, искри, пламъци или други източници на запалване  

          (например статично електричество, пилотни светлини или механично / електрическо оборудване). 
Информация, отнасяща се до специални опасности за човека и околната среда 

При широка употреба е възможно образуването на горима / експлозивна смес на пари и въздух. 

Резултати от оценката на PBT и vPvB 

          Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT / vPvB съгласно REACH, приложение XIII. 

3.1. РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките 

Вещества 

          не е приложимо 

 

3.2. Смеси 
описан

ие 

Приготвяне на различни активни вещества 

 

         Опасни съставки 
 

CAS No EC No Name [% 

weight] 

Classification according to Regulation (EC) 

No 1272/2008 [CLP/GHS] 

64-17-5 200-578-6 ethanol 2,5 - 10 Flam. Liq. 2, H225 

67-63-0 200-661-7 propan-2-ol 2,5 - 10 Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT 

 
67-64-1 

 
200-662-2 

 
acetone 

 
10 - 19,99 

SE 3, H336 

Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT 

 
75-28-5 

 
200-857-2 

 
isobutane 

 
2,5 - 10 

SE 3, H336 

Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas 

5989-27-5 

 

 
124-38-9 

227-813-5 

 

 
204-696-9 

(R)-p-mentha-1,8-diene 

 

 
carbon dioxide 

0,1 - 0,99 

 

 
2,5 - 10 

Flam. Liq. 3, H226 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin 

Sens. 1, H317 / Aquatic Acute 1, H400 / 

Aquatic Chronic 1, H410 

74-98-6 200-827-9 propane 2,5 - 10 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas 

64742-49-0 

 

 
64742-49-0 

927-510-4 

 

 
921-024-6 

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, 

cyclics 

 
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, 

25 - 50 

 

 
25 - 50 

Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / 

Aquatic Chronic 2, H411 / Skin Irrit. 2, H315 / 

STOT SE 3, H336 

Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / 

  isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane  Aquatic Chronic 2, H411 / Skin Irrit. 2, H315 / 

STOT SE 3, H336 

ДОСТИГНАТ     

Гас No Име REACH registration number 

67-63-0 пропан-2-ol 01-2119457558-25 

74-98-6 птопан 01-2119486944-21 

64742-49-0 въглеводороди, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 01-2119475515-33 

64742-49-0 въглеводороди, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-
hexane 

01-2119475514-35-xxxx 

Етикетиране на съдържанието съгласно наредбата (EC) No 648/2004, annex VII 

          по-малко от 5% аромати (D-LIMONENE) 30% и повечевъглеводороди
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РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ 
 

4.1. Описание на мерките за първа 

помощ Обща информация 

Отстранете незабавно замърсеното облекло. 

В случай на вдишване 

Осигурете чист въздух. 

В случай на симптоми се обърнете за медицинско лечение. 

В случай на вдишване 

В случай на контакт с кожата измийте със сапун и вода. Консултирайте се с лекар, ако дразненето на кожата продължава. 

В случай на контакт с очите 

При контакт с очите изплакнете обилно с обилно количество вода и потърсете медицинска консултация 

В случай на поглъщане  

Не предизвиквайте 

повръщане. 

          Медицинско лечение. 
4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени 

4.3. Няма налична информация  

4.4. . Указание за необходимостта от незабавно медицинско обслужване и специално лечение 

Няма налична информация.. 
 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 

5.1. Пожарогасителни 

средства Подходящи 

пожарогасителни средства 

5.2. Пяна 

Суха прах 

           въглероден двуокис 

Неподходящи пожарогасителни средства 

           Пълна водна струя 

 
5.3. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа 

Може да доведе до образуване на експлозивни / лесно 

възпламеними смеси от парен въздух. 

Опасност от разрушаване 

В случай на пожар може да се образуват опасни 

газове. 

Въглероден оксид (СО) 

          Въглероден диоксид (СО2) 

 
5.4. Съвети за пожарникарите 

Специално защитно оборудване за пожарникарите 

Противопожарните операции, спасителните и почистващи работи под въздействието на горивни и тлеещи газове могат да 
се извършват само с дихателен апарат  

Не вдишвайте експлозии и / или горивни газове. 

Допълнителна информация 

Охладете застрашените контейнери с водна струя. 
          Пожарните остатъци и замърсената вода за гасене на пожар трябва да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби.
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РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и аварийни 

процедури  

6.2. За персонал, който не е авариен 

           Осигурете адекватна вентилация. 

           Използвайте лично защитно облекло. 

          Пазете далеч от източници на запалване. 

          Да се използва дихателен апарат, ако е изложен на изпарения / прах / аерозол. 
6.3. Предпазни мерки за околната среда 

           Информирайте органите за контрол на замърсяването, ако продуктът попадне в канализационните системи или в откритите     
води.  Не изхвърляйте в канализацията / повърхностните води / подпочвените води. 

6.4. Методи и материали за ограничаване и почистване 

           Оставя се да се изпари. 
           Заредете с абсорбиращ материал (например пясък, киселинно свързващо вещество, свързващо вещество с общо 
предназначение, дървени стърготини). Отстраняване съгласно 

6.5. Позоваване на други 

раздели  

6.6. . Безопасност: виж раздел 7 

         Изхвърляне: вижте раздел 13 
                   Оборудване за лична защита: виж раздел 8 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

7.1. Предпазни мерки за 

безопасно боравене Указания 

за безопасна работа 

Погрижете се за цялостна вентилация на помещенията, ако е необходимо, използвайте в добре проветрявана зона с 
локална смукателна вентилация. 

Общи предпазни мерки  

Избягвайте контакт с очите и кожата Не вдишвайте аерозоли 
Осигурете достатъчно вентилация. 

Хигиенни мерки 
На работното място не яжте, не пийте, не пушете или не вземайте наркотици. Отстранете замърсеното или напоена дреха 
веднага. Работете в помещения с добра вентилация. 
Измийте ръцете преди почивките и след работа. 

Указания за защита от пожар и експлозия 

           Да се пази от източници на запалване - Да не се пуши 
           Не пръскайте на открит пламък или навсякъде с нажежаема жичка. Контейнер под налягане. 
           Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. 
           Парите могат да образуват експлозивна смес с въздух. 
           Вземете предпазни мерки срещу статични разряди. Избягвайте ефекта на топлина. 

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително 

несъвместимости  

Изисквания за складови помещения и съдове 
Спазвайте административните разпоредби относно съхранението на цилиндрите / контейнерите със сгъстен газ. 

Съвети относно съвместимостта на 

хранилището 

Да не се съхранява заедно с храните за 

животни. Не съхранявайте заедно с 

храната.. 

Допълнителна информация за условията на 

съхранение 

          Съдът да се съхранява плътно затворен и да се съхранява на хладно и проветриво място.  

          Защитете от топлина и пряка слънчева радиация.
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 Температурата на съхранение не трябва да надвишава 50 ° C (= 122 ° F). 
          Препоръчителна температура на съхранение: стайна температура 

7.3. Специфична крайна употреба 

Препоръка (и) за предвидената употреба Вижте раздел 1.2 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства 
 

8.1. Контролни параметри 

          Съставки с граници на професионална експозиция, които да бъдат наблюдавани 

Газ  No Име Code [mg/m3] [ppm] Remark 

67-64-1 Ацетон 8 hours 1210 500 EH40/2005 

  Short-term 3620 1500  

106-97-8 Бутан 8 hours 1450 600 EH40/2005 

  Short-term 1810 750  

124-38-9 Въглеродендвуокис 8 hours 9150 5000 EH40/2005 

  Short-term 27400 15000  

64-17-5 Етанол 8 hours 1920 1000 EH40/2005 

67-63-0 пРОПАН-2-ol 8 hours 999 400 EH40/2005 
  Short-term 1250 500  

 
Индикативни гранични стойности на професионална експозиция (91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC or 2009/161/EU) 

 

Газ  No       Име Code [mg/m3] [ppm] Remark 

124-38-9 Въглеродендвуокис 8 hours 9000 5000  

67-64-1 Ацетон 8 hours 1210 500  

DNEL-/PNEC-values 

DNEL worker 

CAS No Substance name Value Code Remark 

64-17-5 Етанол 343 mg/kg DNEL long-term dermal (systemic)  

  950 mg/m3 DNEL acute inhalative (systemic)  

  1900 mg/m3 DNEL acute inhalative (local)  

64742-49-0 въглеводороди, C6-C7, n-

alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% 

n-hexane 

773 mg/kg 

bw/day 

DNEL long-term dermal (systemic)  

  2035 mg/m3 DNEL long-term inhalative 

(systemic) 

 

64742-49-0 въглеводороди, C7, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics 

300 mg/kg 

bw/day 

DNEL long-term dermal (systemic)  

  2085 mg/m3 DNEL acute inhalative (systemic)  

67-63-0 Пропан-2-ol 888 mg/kg 

bw/day 

DNEL long-term dermal (systemic)  

  500 mg/m3 DNEL long-term inhalative 

(systemic) 

 

67-64-1 Ацетон 2420 mg/m3 DNEL acute inhalative (local)  

  1210 mg/m3 DNEL long-term inhalative 

(systemic) 

 

  186 mg/kg DNEL long-term dermal (systemic)  
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       Потребител на DNEL 
 

Гас  No Наименование на веществото Value Code Remark 

64742-49-0 въглеводороди, C7, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics 

149 mg/kg 

bw/day 

DNEL long-term oral (repeated)  

  149 mg/kg 

bw/day 

DNEL long-term dermal (systemic)  

  447 mg/m3 DNEL long-term inhalative 

(systemic) 

 

PNEC     

Газ  No Наименование на веществото Value Code Remark 

67-64-1 Ацетон 3,04 mg/kg PNEC sediment, marine water  

  1,06 mg/l PNEC aquatic, marine water  

  30,4 mg/kg PNEC sediment, freshwater  

  10,6 mg/l PNEC aquatic, freshwater  

 
Допълнителни съвети 

Трябва да се спазват законовите разпоредби на местно и национално ниво.. 

 
8.2. Контрол на 

експозицията 

Защита на 

дихателните 

пътища 

Ако о вентилацията е недостатъчна, носете 

предпазна респираторна защита.  

Краткосрочен: филтриращ апарат, филтър AX 

Защита на ръцете 
При специални приложения се препоръчва да се провери химическата устойчивост при производителя на ръкавиците. 
Химическите защитни ръкавици трябва да бъдат подбрани внимателно с оглед на тяхното проектиране и в зависимост от 
зависимостта от концентрацията и количествата опасни стоки, използвани при конкретните работни задачи. 
Спецификация на материала за ръкавици [марка / вид, дебелина, време / живот на проникване, устойчивост на омокряне: 
бутилова гума, 0,7mm; 480min 

Защита на очите 

плътно прилепващи очила 

Други мерки за защита 

предпазни дрехи 

Подходящ технически контрол 

Погрижете се за цялостната вентилация на помещенията, ако е необходимо, използвайте в добре проветрявана зона с 
локална смукателна вентилация на работното място. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

9.1. Информация за основните физични и химични свойства 

Вид 

аерозол 

Праг на 
миризмата 

Неопределен 

 

Цвят 

Безцветен, 
ясен 

Миризма 

характерна 

          Важна информация за здравето, безопасността и околната среда 

Стойност Температура at Метод Забележка 
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pH стойност неопределен 
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Стойност Температура at Метод Забележка 

Точка на кипене не е приложимо 

 
Точка на топене не е приложимо 

 
Точка на възпламеняване не е приложимо Aerosol 

 
Степен на изпаряване не е приложимо 

 
Запалим (твърд) не е определено 

 
Запалимост (газ) не е определено 

 
Температура на запалване > 200 °C 

 
Температура на самозапалване не е 

определено 

Долна граница на експлозия не е 

определено  

Горна граница на експлозия  не е 

определено  

Парно налягане не е 

определено 

Относителна плътност 0,699 g/cm3 20 °C 

 
Плътност на изпаренията не е определено 

 
Разтворимост във вода   не или ниска несмесимост 

 
Разтворимост/друго не еопределено 

 

           Коефициент на   
            разпределение n-  
            октанол /вода (log P O/ 

           / W) 

Не е определено 

 

Температура 

на разлагане 

Не еопределено 

 

Динамичен  вискозитет не е приложимо 

 
Кинематичне вискозитет не е приложимо 

 
Съдържание на разтворител 97,4 % 

 
 

Оксидиращи свойства 

Няма информация. 

Експлозивни свойства 

           Продуктът се счита за не-експлозивен; въпреки това могат да се генерират експлозивни смеси пара / въздух. 

 
9.2. Друга информация 

Няма информация. 



joke Technology GmbH • Asselborner Weg 14-16 • D-51429 Bergisch Gladbach Page 10/1 

Информационен лист за безопасност 

съгласно (EC) No. 1907/2006 (REACH) 
Printed 

revision 

12.04.2017 

03.08.2016 (GB) Version 8.6 

ПОЧИСТВАЩА ТЕЧНОСТ X 73016 A, Cleaner Spray 

 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и 
реактивност 

 
10.1. Реактивност 

Няма информация. 

10.2. Химична стабилност 

Няма информация. 

10.3. Възможни опасни реакции 

Няма информация. 

10.4. Условия за избягване 

Пазете от топлина. 

          Образуване на експлозивни смеси газ / въздух. 

 
10.5. Несъвместими материали 

Няма информация. 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

Въглероден окис и въглероден двуокис. 

 

Топлинно разлагане 

 
     Забележка Няма разлагане, ако се използва според указанията. 

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 
     11.1. Информация за токсикологичен ефекти  Остра токсичност / Дразнене / Чувствителност 

 

Стойност/Утвърждаване Вид Метод Забележка 

LD50 остро орално > 2000 mg/kg ATE 

 
LD50 остро кожно > 2000 mg/kg ATE 

 

LC50 

остро при 

вдишване 

20 mg/l () ATE 

 

Кожно дразнене дразнител 

 
Дразвнене на очите дразнител 

 
Кожна реакция не-чувствителен 

 

Чувствителност на  
дихателната система не 

 
 
         Субакутна токсичност - канцерогенност 

 
Value Species Method Validation 

          Мутагенност         Няма експериментална информация  

     за генотоксичност in vitro 

         
 

 

Репродукция 

- токсичност 
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Няма данни за 

токсични ефекти 

при проучвания 

върху 

репродукцията при 

животни.
Value Species Method Validation 

Канцерогенност   Няма данни за канцерогенност 

   ефектите са налице от дългосрочени 

изпитвания 
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          Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) 

          Може да причини сънливост или замаяност. 

Опасност при вдишване 

Може да бъде фатално при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

Опит от практиката 

 
Дразни лигавиците. Дразни очите и кожата. Вдишването причинява наркотичен ефект / интоксикация. 

Допълнителна информация 

           Продуктът трябва да се обработва с обичайната предпазливост при работа с химикали. Други опасни свойства  

           не могат да бъдат изключени. Продуктът не е тестван. Информацията се получава от свойствата на отделните компоненти 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 

 
Екотоксични ефекти 

Стойност Вид Метод Утвърждаване 

Daphnia EC50 3 mg/l (48 h) CAS: 64742-49-0 

 
12.2. Устойчивост и разградимост 

Степен на елиминиране   Method of analysis Метод Утвърждаване 

          Биологична разградимост   

           Продуктът е леко разградим 
 

 
12.3. Биоакумулиращ потенцияал 

Поради своята консистенция продуктът не може да бъде разпръснат в околната среда. Следователно 

неблагоприятните екологични ефекти са малко вероятни въз основа на настоящите познания 

 

12.4. Мобилност в почвата 

Няма информация. 

 
12.5. Резултати от оженката на PBT и vPvB  

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT / vPvB съгласно REACH, приложение XIII 

  
          12.6 Други неблагоприятни ефекти  

           Общи разпоредби 
           Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 
           Дори и в случай на малки количества проникване в подземната питейна вода е замърсено. Токсичен за рибите. 
           Продуктът не трябва да се изхвърля в подпочвените води или водната среда. 
           Продуктът не трябва да се изхвърля във водна среда, канализации или пречиствателни станции. 
           Екотоксичният ефект на продукта не е тестван. Информацията за това се дава въз основа на подробности в литературата.  
           Вреден за риби и бактерии 
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РАЗДЕЛ 13: Указания за изхвърляне 
 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Отпадък код No. Име на отпадъка 

15 01 04 метални опаковки 
16 05 04* газове в контейнери под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества 
 Отпадъците, маркирани със звездичка, се считат за опасни отпадъци съгласно Директива 2008/98 / EC за опасните отпадъци 

 

          Препоръки за продукта 

          Премахнете в съответствие с местните официални разпоредби. Изхвърлете като опасен отпадък 
 
          Препоръки за опаковане 

          Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби за отпадъците 

 

Обща информация 

          За правилното изхвърляне на отпадъците е необходимо пълно изпразване на кутията. 

          Задачата за определяне на номера на кодовете за отпадъци / идентификация на отпадъците съгласно ЕРС трябва  

          да се извършва по сектори или по специфични за дадения процес. 

 

РАЗДЕЛ 14: Tранспортна информация 
 

 ADR/RID IMDG IATA-DGR 

14.1. UN номер 1950 1950 1950 

14.2. UN подходящо име за Аерозоли Аерозоли (Hydrocarbons, Аерозоли,запалими 

ипращане (Hydrocarbons, C7, n- 

alkanes, isoalkanes, 

cyclics) 

C7, n-alkanes, isoalkanes, 

cyclics) 

(Hydrocarbons, C7, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics) 

14.3. Клас транспортен  

риск 

2.1 2.1 2.1 

14.4. Пакетажна група - - - 

14.5. Рискове на околната 
среда 

Да Да Да 

 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителя 

15 Няма налична информация 
15.6. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на MARPOL 73/78 и Кодекса IBC 

не е приложимо 

          Сухопътен и вътрешен плавателен транспорт ADR / RID 
Етикет за опасност  2.1  
Код за ограничаване на тунела D  

              Класификационен код 5F 
              Транспортиране в "ограничени количества" съгласно точка 3.4 ADR е възможна  
              Морски транспорт IMDG 

    Морско замърсяване 
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РАЗДЕЛ 15: Регулаторна информация 

 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство в 

областта на безопасността, здравето и околната среда VOC стандарт 

VOC съдържание 97,44 % 

VOC стойност 681,4 g/L 
          15.2. Оценка на химическата безопасност 
 Оценките за безопасност на химичните вещества в тази смес не са извършени. 

 

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Препоръчителна употреба и ограничения 

           Трябва да се спазват националните и местните разпоредби относно химикалите. Само за промишлена употреба. 

 

По-нанатъчна информация 

           Всеки ползвател е отговорен за изпълнението на националните специални разпоредби. 

           Информацията, съдържаща се тук, се основава на нивото на нашите познания.  

           Той характеризира продукта по отношение на съответните предпазни мерки за безопасност. 

     Той не представлява гаранция за свойствата на продукта 

 

           Моля спазвайте следния отказ от права! --- Информационните листове за безопасност са съставени съгласно 

           действащите директиви на ЕС, без да се вземат предвид специалните национални директиви, касаещи  

           манипулирането на опасни вещества. 

           Посочване на промените: "!" = Данните са променени в сравнение с предишната версия. Предишна версия: 

  8.5 H220 Изключително запалим газ 

 H225 Лесно запалима течност и пари 

 H226 Запалими течности и пари 

 H304 Може да бъде фатално при поглъщане и навлизане в дихателните пътища 

  H315 Причинява дразнене на кожата 

 H317 Може да причини алергична кожна реакция 

  H319 Причинява сериозно дразнене на очите 

 H336 Може да причини сънливост или замаяност 

  H400 Силно токсичен за водните организми 

 H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект 

  H411 Токсичен за водните организми с дълготраен ефект 
 

 


