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2. Индетификация на опастностите 

3. Състав / Информация за съставките 

 

 

1.1. Индентификатор на продукта: 

 
Обозначение на веществото или сместа: Диамантена паста joke Magic 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа които са от значение и употреби които не се 

препоръчват 1.3. Данни за доставчика предоставил листа за безопастност 

Подробности за доставчика 

 joke Technology GmbH 

Asselborner Weg 14-16 Telefon: +49 (0) 2204-839-0 
D-51429 Bergisch Gladbach Telefax: +49 (0) 2204-839-60 

Адрес за техническа информация 

 Telefon: 

E-Mail 

1.4. Телефон за спешни случаи 
Информационен център за отрявания 
Фрайбург 

 
+49 (0) 2204-839-577, Markus Abstoss (Produktmanager) 

info@joke.de 

 
+49 (0) 761 19240 

 

 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Съгласно (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Сместа не е квалифицирана като опасна за целите на регламента (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 

 
Квалификация в съответствие с директивата 67/548/EWG или 1999/45/EG 

Сместа не е опаснаas съгласно 1999/45/EG. 

 
2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно наредба (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP] Пикторама за опасностите 
 

Инструкция за 
безопастност 

 
не е приложимо 

 Инструкцията за безопастност 
 

 съдържа: 

не е приложимо 

Допълнителни инструкции за безопастност (EU) 

не е приложимо 

Индетификация (67/548/EWG или 1999/45/EG) 

Инструкция за безопастност 

                                  не е приложимо 

Мерки за безопастност 
 

съдържа: 

не е приложимо 

Специално етикетиране на определени смеси 

                                   не е приложимо 

2.3. Други опастности 

3.2. Смеси 

Описание на продукта / Химически характеристики 

1. Индетификация на веществото /сместа и на компанията/ предприятието  

mailto:info@joke.de
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4. Мерки за оказване на първа помощ 

5. Противопожарни мерки 

 
 

Описание Смес от изброените по долу вещества с безвредни добавки 

Опасни добавки 

EG-Nr. 
CAS-Nr. 
INDEX-Nr. 

Регламент-Nr. 
Обозначение на сместа 
Класификация: 

 
Gew-%  
Забележка 

 
 

не е приложимо 

Класификация съгласно наредба:67/548/EWG или 1999/45/EG 

EG-Nr. 
CAS-Nr. 
INDEX-Nr. 

Регламент-Nr. 
Обозначение на сместа  
Класификация: 

 
Gew-% 
Забележка 

 
не е приложимо 

Класификация съгласно наредба (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP] Допълнителни инструкции 

Пълен текст на R-фраза: виж раздел 16. 
Пълен текст на Н-фраза: виж раздел 16. 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

4.2. Най важните симптоми и ефекти 

4.3. Описание на мерките за първа помощ : 

Обща информация 

В случай на съмнение за появи ли се симптоми потърсете медицинска помощ ако е в безсъзнание поставете го в 
стабилна позиция и потърсете медицински съвет. 

След вдишване 

Изведете засегнатото лице на чист въздух или в случай на припадък направете изкуствено дишане.. 

След контакт с кожата 

Отстранете предпазното облекло. След контакт с кожата незабавно да се измие със сапун и вода. Не 
използвайте разредители и разтворители. 

След контакт с очите 

Измийте внимателно с вода за няколко минути. Отстранете контактните лещи и продължете да промивате. 

Потърсете незабавно медицинска помощ. 

След поглъщане 

При поглъщане изплакнете устата с вода/ само ако жертвата е в съзнание/. Незабавно потърсете медицинска 
помощ. Не предизвиквайте повръщане. В случай на повръщане спазвайте опастноста от аспирация 

4.4. Най важни симптоми и ефекти, както остри така и забавени: 

В случай на появили се симптоми незабавно потърсете лекарска помощ. 

4.5. Указание за необходимостта от незабавно медицинско обслужване и лечение 

5.1. Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства 

Устойчива на алкохол пяна, въглероде диоксид, прах, мъгла от 
вода 

 
5.2. Опастности произтичащи от веществото или сместа 

 
 

Неподходящи пожарогасителни с-ва:  

Силна водна струя 

Огънят създава плътен черен дим.Вдишването на опасни продукти от разграждането може да причини вреда за 
здравето. 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Дръжте дихателния апарат готов. Не допускайте пожарогасителната вода да достигне почвата и канализацията.  

 
 

В затворени контейнери в близост до огъня да се охлаждат с вода  

6. Мерки при аварийно изпускане 
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7. Работа и съхранение 

8. Контрол на експозицията / Лични предпазни средства 

 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и аварийни процедури  

Пазете от източници на запалване. Проветрете засегнатата зона, не вдишвайте  

6.2. За персонал, който не е авариен 

Да не се допуска попадане в канализаията или водите. Ако има такова да се информират съответните власти 
според местните закони. 

6.3. Предпазни мерки за околната среда 

Съхранявайте изтеклия материал с незапалим абсорбент /напр.пясък, пръст, вермикулит, диатомит/ и го 
събирайте спрямо местните разпоредби в съответните контейнери /виж глава 13/ . Препоръка Ecodry. 
Повторете почистването с почистващи препарати и не използвайте разредители. 

6.4. Позоваване на други раздели 

Спазвайте защитните разпоредби /виж глава 7 и 8/. 

7.1. Предпазни мерки за безопасно боравене 

Указания за безопастна работа 

Избягвайте образуването на запалими и експлозивни концентрации  на пари на работното място. Използвайте 
материала само на места с отворена светлина, огънят и източници на запалване да се избягват. 
Електрическото оборудване трябва да отговаря на съответните стандарти. Контейнерите и оборудването 
трябва да бъдат заземени за да се избегне образуване на сттично електричество. Да се носят антистатични 
дрехи и обувки. Подовете трябва да са електрически проводящи и да са далече от източници на топлина. 
Използувайте инструменти защитени от искри. Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Да не се вдишват 
прахови частици от пулверизирането при използването на преперата. Избягвайте вдишването на абразивен прах. 
Да не се яде пие и пуши по време на работа. Лични предпазни средства- виж раздел 8. Никога не изпразвайте 
контейнера с налягане. Винаги съхранявайте в контейнери с оригинален материал. Спазвайте правната защита и 
правилата за безопастност. 

Указания за защита от пожар и експлозия: 

Парите са по тежки от въздуха. Парите образуват експлозивни смеси с въздуха. 

7.2. Условие за безопасно съхранение, включително несъвместимости 
Съхранение съгласно с наредбата за промишлена безопастност. Пазете контейнера плътно затворен. Не 
изпразвайте контейнера с налягане. Не пушете. Забранява се влизане на неупълномощени лица. Подовете трябва 
да отговарят на наредбата (BGR 132)" за предотвратяване от запалване поради електростатични заряди. 

Съвместимост на съхранение 

Пазете от силно кисели и алкани материали, както и от окислители. 

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen 

Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 5 °C und 30 °C lagern. Vor Hitze 
un direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Alle Zündquellen entfernen. Rauchen 
verbo Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behälter sorgfältig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches 
Auslaufen verhindern. 

Клас на съхранение 

(VCI-Концепция за съхранение на химикали): 10 

7.3. Специфична крайна употреба 

Спазвайте техническия лист. Следвайте инструкциите за употреба. 

8.1. Контролни параметри 

EG-Nr. 
CAS-Nr. 

 Описание Art Grenzwert 
STEL (EC) TWA (EC) 

 Einheit 

- 

Допълнителни инструкции 

Представените стойности се взети от валидна таблица с референтни стойности на работното място     
/TRGS 900 или VCI-/. 
TWA (EC): Пределно допустима норма на работното място 
STEL (EC): Краткосрочна допустима норма на работното място  



Информационен лист за безопастност 
Съгласно наредба (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) съгласно 

наредба (EU) Nr. 453/2010 

Диамантена паста joke Magic 
Дата на промяна 30.03.2015 
Дата на издаване 30.03.2015 

Дата на печат  

Версия 

30.03.2015 
1.0 

DE 
Seite4 / 7 

 

9. Физични и химични свойства 

10. Stabilität und Reaktivität 

 
 

 

8.2. Ограничения и контрол на експозицията 
Осигурете добра вентилация. Това може да се постигне с локално извсмукване на въздух от помещението. Ако 
това е недостатъчно, да се подържа нормална концентрация на парите и аерозолите, да се носи респиратор.  

Ограничения и контрол на експозицията на работното място 

Защита на дихателните пътища 
Ако коцентрацията на разтворителя е над граничните стойности трябва да се носи одобрено респираторно защитно 
устройство. Трябва да се съблюдават сроковете за носене в съответствие с GefStoffV във връзка с правилата за 
използване на дихателни защитни устройства  (BGR 190). Използвайте само защитни средства за дихателна 
защита с маркировка  CE включително с четри номера от теста. 

Защита на ръцете 
При продължителна работа използвайте ръкавици. Дебелината на ръкавиците трябва да е  > 0,4 mm ; максимално 
време на износване > 480 min. 
Трябва да се спазват инструкциите на производителя относно употребата, съхранението, поддръжката и 
подмяната. Препоръчителни ръкавици  DIN EN 374.  
Защитните кремове могат да помогнат за защита на откритите части на кожата. След контакт, те не трябва да се 
използват. Създайте план за защита на кожата: Lanex, Danak, TH30. 

Защита на очите 

В случай на опастност от пръски, да се носят плътно прилепващи очила. 

Защита на тялото 

Носете антистатично облекло изработено от памук или топлоустойчиви синтетични влакна. 

Предпазни мерки 

След контакт, почистете кожата със сапун и вода или почистваш препарат. 

Ограничения и контрол за околната среда 

Да не се допуска поадане в канализация или води / виж глава 7/. 

 

9.1. Информация за основните физични и химични свойства  

       Вид и Свойства: 

Състояние на веществото стабилно 

Цвят сив 

Мирис характерен 

Данни свързани със сигурността Стойност Метод Забележка 

Температура на запалване в °C:                              > 300 °C 

Долна експлозионна граница не е приложимо 
Горна експлозионна граница  не е приложимо 
Налягане на парите при 20 °C: не е приложимо mbar 

Плътност при  20 °C: 0,90 g/cm
3
 

Разтворимост във вода (g/L)        неразтворимо 
pH-Стойност при 20 °C: не е приложимо 

Вискозитет при °C не е приложимо 

9.2. Друга информация: 

10.1. Реактивност 

10.2. Химическа стабилност 

Устойчив при препоръчаните начини на съхранение, за допълнителна информация виж глава 7. 

10.3. Възможни опасни реакции 

Пазете от силни киселини, основи, окислители за да избегнете екзотермични реакции. 

10.4. Условия за избягване 

При високи температури, могат да се получат опасни разпадни продукти. 
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11. Токсикологична информация 

12. Екологична информация 

13. Указания за изхвърляне 

 
 

10.5. Несъвместими материали 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

При високи температури, могат да се получат опасни разпадни продукти. например: въглероден диоксид, 

въглероден окис, азотни оксиди. 

11.1. Информация за токсикологични ефект 

            Остра токсичност 

Няма данни за токсичност 

За  Дразнене и корозивност  

Няма данни за токсичност 

За Кожна сенсибилация  

Няма данни за токсичност 

За Специфична токсичност  

 Няма данни за токсичност 

За  Опастност при вдишване 

Няма данни за токсичност 

Практически опит / при хора 

Други наблюдения: 
Вдишването на разтворители на нива над AGW-стойности може да доведе до увреждане на здравето, като 
например: дразнене на лигавицата, увреждане на черния дроп, бъбреците и централната нервна с-ма. Признаците 
са главоболие умора, мускулна слабост сънливост и в тежки случаи безсъзнание. Разтворителите могат да 
причинят някои от гореспоменатите ефекти. Продължителният и повтарящ контакт с продукта  води до загуба на 
мазнини в кожата и може да причини контактен дерматит и или абсорция на замърсители. Струята може да 
причинят дразнене на очите и обратими увреждания. 

Обобщена оценка на CMR-свойствата 

Съставките на този препарат не отговарят на критериите на CMR категирии 1 или 2 съгласно 67/548/EWG. 

Препаратът беше оценен съгласно ковенционалния метод от Директивата за препаратите 1999 /класифициран 
съобразно токсикологичните опасности. За подробности виж глава 2 и 15. 

Цялостна оценка 

Няма подробности за самия препарат. 
Да не се допуска попадането му в канализацията и водите. 

12.1. Токсичност 

Няма токсокологични данни 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Няма данни 

12.3. Биоакумулиращ потенциал 

Няма данни 

12.4. Мобилност в почвата 

Няма данни 

12.5. Резултати от оценката на  PBT-стойности 

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

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Препаратът е оценен по конвенционалния методна директивата за опсни препарати (1999/45/EG) и не е 
квалифициран като опасен за околната среда. 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Правилна преработка на отпадъците  

Бракуване / продукт 
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15. Законово регулиране 

 
 

Препоръки 

Да не се допуска попадането му в канализацията или водите. Отпадъците и контейнерите, трябва да бъдат 
обезопасени. Изхвърлете съгласно директивите 75/442/EWG и 91/689/EWG за опасните отпадъци. 

Списък на предложените кодове и обозначения за отпадъци съгласно EAKV 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 
prozessspezifisch durchzuführen. 

 
Препоръки за опаковане  
Несъвместимите и изпразнени опаковки не могат да бъдат рециклирани. Съдовете изпразнени правилно са 
специални отпадъци. 

14. Транспортна информация 

Не опасни стоки по отношение на транспортните разпоредби. 

14.1. UN-номер 

 

14.2. UN-Наименование за транспортиране 

 

14.3. Транспортен клас 

 
14.4. Пакетажна група 

 
14.5. Рискове на околната среда 

няма информация  

 
   
    няма информация 

 
няма информация.  

 
няма информация  

Сухопътен транспорт (ADR/RID) няма информация 

Воден транспорт няма информация 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя 

Винаги транспортирайте в затворени изправени и безопасни контейнери. Уверете се че хората който 
транспортират продукта, знаят какво да правят в случай на авария или изтичане. 

Указания за безопасна работа виж в глава 6 и 8. 

Допълнителна информация 

Сухопътен транспорт (ADR/RID) 

 (ТBC) код - 

Воден транспорт (IMDG) 

EmS-Nr. няма информация 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC- 

Code nicht anwendbar 

15.1. Специфична нормативна уредба за веществото или сместа / законодателство в областа на 
безопастността здравето и околната среда. 

EU-Препоръки 

Информация за директива 1999/13/EG за ограничаване на емисиите на летливи органични 
съединения (VOC-RL) 

VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 0 

VOC-Wert (in g/L) ASTM D 2369: 0 

Национални разпоредби 

Бележки относно ограниченията за работа 

Спазвайте ограниченията за наемане на работа по силата на Директивата за закрила на майчинството 
(92/85/EWG) за бременни или кърмещи майки и съгласно закона за закрила на младежта (94/33/EG). 

Наредба за опасни инциденти 

Не подлежи на наредбата за злополука 
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16. Друга информация 

 
 

Клас на замърсяване на водите (WGK) 

Класификация съгласно VwVwS, приложение 4.: 2 = замърсяване на водите 

Наредба за индустриална безопастност (BetrSichV) 

няма информация 

Технически инструкции въздух (TA-Luft) 

TA-Luft (2002) раздел 5.2.5 органични вещества 

Не попада под TA-Luft. 

Други разпоредби и ограничения за забрана 

Инситут за безопастност на работното място- правило (BGR) 
BGR 190 (Правила за използване на дихателна защита) 
BGR 192 (Правила за използване на защита на очите и лицето) 
BGR 195 (Правила за употреба на защитни ръкавици) 

15.2. Оценка за химическа безопастност 

Химическа оценка за безопастност на веществото не е извършвана. 

Формулировка на  R- и H-фрази (номер и пълен текст): 

 
 

няма информация  

Допълнителна информация 

Информацията в този информационен лист за безопасност се основава на актуалните ни познания и 
националните разпоредби на ЕС. Продуктът не може да бъде използван за друга цел освен посочената в глава 
1 без писмено разрешение. Винаги зависи от потребителя да предприеме всички необходими мерки, за да 
отговори на изискванията, определени в местните правила и закони. Информацията в този информационен 
лист за безопасност описва изискванията за безопасност на нашия продукт и не представлява гаранция за 
свойствата на продукта. 


