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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
  

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

 1.1. Идентификатор на продукта 
 

  Търговско наименование 
   MyProduct - SDS example, not valid for use 
  Номер на продукта 
   - 
  REACH регистрационен номер 
   Не е приложимо  
 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които 

не се препоръчват  
 

  Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа 
   Промишлени цели 

Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя (PC9a)  
Нанасяне с валяк или с четка (PROC 10)  
Изграждане и строителна работа (SU 19)  
Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в отворени 
системи (ERC8a)  

  Употреби, които не се препоръчват 
   - 
   Пълният текст на всички посочени и идентифицирани категории на употреба са дадени в раздел 16 

 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
 

  Компания и адрес 
   CHYMEIA ApS  

Universitetsparken  2  
DK-4000 Roskilde  
tlf: +45 7240 1622  

  Лице за контакт 
   Sales: Lars Bugge 
  Е-поща 
   info@chymeia.com 
  SDS дата 
   11-09-2018 
  SDS версия 
   1.0 
 1.4. Телефонен номер при спешни случаи 
   Национален токсикологичен информационен център, Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 

(www.pirogov.bg) 
Вижте раздел 4 "Мерки за първа помощ" 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

 

 
2.1. Класифициране на веществото или сместа 
 

   
Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Acute Tox. 4; H332 

   

Вижте пълния текст на Н-фразите в раздел 2.2. 
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 2.2. Елементи на етикета 
 

  
Пиктограма(и) за опасност 
 

   

 
  Сигнална дума 
   Внимание  
  Декларация(и) за опасност 

   

Запалими течност и пари. (H226)  
Предизвиква дразнене на кожата. (H315)  
Вреден при вдишване. (H332)  
 

  Декларация(и) за безопасност 
  

 
 

Общи - 

  

Предотвратяване Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други 
източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. (P210).  
Избягвайте вдишване на влага/изпарения/дим/спрей. (P261).  
Използвайте защитни ръкавици/защитно облекло. (P280).  

  
Отговор При пожар: Използвайте устойчива на алкохол пяна/карбонова 

киселина/прах/водна влага/въглероден двуокис/сух пясък, за да загасите. 
(P370+P378).  

  
Съхранение Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. 

(P403+P235).  

  
Изхвърляне Съдържанието/съдът да се изхвърли в в одобрено съоръжение за изхвърляне 

на отпадъци. (P501).  
  

 

  Идентичност на веществата, основно отговорни за най-големите опасности за здравето 
   ксилен, етилбензен 
 2.3. Други опасности 

   
Този продукт съдържа органичен разтворител. Многократното излагане на органични разтворители 
може да доведе до увреждане на нервната система и вътрешните органи, като например черния 
дроб и бъбреците.  

  Допълнително етикиране 

   
UFI: YJAX-3JN5-F41Y-0WS4.  
Cъдържа n-бутил-метакрилат. Може да предизвика алергична реакция. (EUH208). 
Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция. (EUH205)  

  Допълнителни предупреждения 
   Не е приложимо  
  ЛОС (Летливо Органично Съединение) 
   ЛОС-макс: 560 g/l, МАКСИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС (Фаза II,A/i (OB)): 500 g/l.  
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
 

 3.1/3.2 Вещества/Смеси 

  

 
ИМЕ:    ксилен 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: CAS номерът:1330-20-7 EO номерът:215-535-7  
СЪДЪРЖАНИЕ:   40-60% 
CLP КЛАСИФИКАЦИЯ:  Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4  
    H226, H312, H315, H332 
ЗАБЕЛЕЖКА:   S  
 
ИМЕ:    етилбензен 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: CAS номерът:100-41-4 EO номерът:202-849-4  
СЪДЪРЖАНИЕ:   5 - <10% 
CLP КЛАСИФИКАЦИЯ:  Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3  
    H225, H304, H332, H373, H412 
ЗАБЕЛЕЖКА:   S  



Съгласно Регламент на (ЕC) 2015/830  

        

 

3/11 

 

MyProduct - SDS example, not valid for use  

 
ИМЕ:    n-бутил-метакрилат 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: CAS номерът:97-88-1 EO номерът:202-615-1 REACH номерът:01-2119486394-28  
СЪДЪРЖАНИЕ:   0.25 - <1% 
CLP КЛАСИФИКАЦИЯ:  Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3  
    H226, H315, H317, H319, H335 
ЗАБЕЛЕЖКА:   H S  
 

  
(*) Вижте пълния текст на Н-фразите в раздел 16. Ограниченията за излагане в работна среда са посочени в раздел 8, ако същите 
са налични. 
 S = Органичен разтворител H = Епоксидна смола  

 Друга информация 

   

 
ATEmix(inhale, vapour) = 16 - <= 20 
ATEmix(dermal) > 2000 
Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 4 - 6 
N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10^CAT4) = 0,16 - 0,24 
 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 

 4.1. Описание на мерките за първа помощ 
 

  Обща информация 

   

В случай на инцидент: Свържете се с лекар или отдел за произшествия - вземете етикета или този 
информационен лист за безопасност. 
Свържете се с лекар, ако имате съмнения относно състоянието на пострадалия или ако симптомите 
продължават. Никога не давайте на човек в безсъзнание вода или други подобни. 

  Вдишване 

   

Изведете пострадалия на чист въздух. Уверете се, че винаги има някой с пострадалото 
лице. Избегнете шока като държите пострадалия затоплен и спокоен. Ако лицето спре да диша, 
направете реанимация уста-в-уста. При изпадане в безсъзнание, завъртете лицето на една страна 
като горният крак е свит в коленете и хълбока. Извикайте линейка. 

  Контакт с кожата 

   
Свалете замърсеното облекло и обувки наведнъж. Кожата, която е влязла в контакт с материала 
трябва да се измие обилно с вода и сапун. Може да се използва препарат за почистване на 
кожата. НЕ използвайте разтворители и разредители. 

  Контакт с очите 

   
Свалете контактните лещи и се уверете, че клепачите са отворени и отделени. Промийте очите с 
вода или солена вода (20-30°C) в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска 
помощ и продължете да промивате по време на транспортиране. 

  Поглъщане 

    

Дайте на лицето много да пие и да остане с него. Ако лицето не се чувства добре, незабавно се 
свържете с лекар и вземете този информационен лист за безопасност или етикета на продукта с 
вас. Да не се предизвиква повръщане, освен ако не е препоръчано от лекар. Дръжте главата 
обърната надолу, така че ако има повръщане да не изтече обратно в устата и гърлото. 

  Изгаряния 
   Изплакнете с вода, докато болката спре и продължете за 30 минути. 
 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

   

Невротоксичен ефект: Този продукт съдържа органични разтворители, които могат да имат ефект 
върху нервната система. Симптомите на невротоксичност могат да бъдат: загуба на апетит, 
главоболие, виене на свят, свирене в ушите, щипене по кожата, чувствителност към студ, спазми, 
затруднена концентрация, умора и др. Многократното излагане на разтворители може да доведе до 
разрушаване на естествения слой мазнина на кожата. След това кожата ще бъде по-склонна да 
абсорбира опасни вещества, например алергени. 
Този продукт съдържа вещества, които могат да причинят алергична реакция при хора, които вече 
са разположени така. 
Възпалителни ефекти: Този продукт съдържа вещества, които предизвикват дразнене на кожата и 
очите или при вдишване. Контактът с локално дразнещи вещества може да доведе областта на 
контакт да бъде по-склонна да абсорбира увреждащи вещества като например алергени. 

 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 
   Няма специални 
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Информация за медици 
   Носете този информационен лист за безопасност. 
 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 

 5.1. Пожарогасителни средства 
   Препоръчва се: устойчива на алкохол пяна, въглена киселина, прах, водна мъгла. Да не се използва 

водна струя, тъй като тя може да разпространи пожара. 
 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
   Ако продуктът е изложен на високи температури, както и в случай на пожар, опасни катаболни 

вещества се произвеждат. Това са: Въглеродни оксиди.  Пожарът ще доведе до гъст черен дим. 
Излагането на катаболитни продукти може да увреди вашето здраве. Пожарникарите трябва да 
използват подходяща защитна екипировка. Затворени контейнери, които са изложени на огън, 
трябва да се охлаждат с вода. Не позволявайте пожарогасителна вода да тече в канализацията и 
други водни течения. 

 5.3. Съвети за пожарникарите 
   Носете автономен дихателен апарат и защитно облекло за предпазване от контакт. 
 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

  6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

   
Избягвайте вдишване на изпарения от отпадъчните материали. Съхранения, които не са се 
запалват, трябва да се охлаждат с водна мъгла. Когато е възможно, извадете запалимите 
материали. Уверете се, че има достатъчна вентилация.  

  6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 
   Няма специфични изисквания.  
  6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

   

Използвайте пясък, дървени стърготини, пръст, вермикулит, диатомит, за да задържате и събирате 
незапалими абсорбиращи материали и поставете в контейнер за изхвърляне съгласно местните 
разпоредби. Почистването трябва да се направи доколкото е възможно като се използват 
обикновени почистващи препарати. Разтворители трябва да бъдат избягвани.  

  6.4. Позоваване на други раздели 

   
Вижте раздел "Обезвреждане на отпадъците" по отношение на обработката на отпадъците. Вижте 
раздел "Контрол на експозицията/лични предпазни средства" за защитни мерки.  

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

   

Избягвайте статично електричество. Защитете електрическото оборудване в съответствие с 
действащите норми. За пренасочване на статичното електричество по време на предаването, 
контейнерите трябва да бъдат заземени и свързани с кабел с приемащите контейнери. Не 
използвайте инструменти, които образуват искри.  
Пушенето, консумацията на храна или течности, както и съхранението на тютюн, храна или 
течности, не са позволени в работните помещения. Вижте раздел "Контрол на експозицията/лични 
предпазни средства" за информация за лична защита.  

  7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

   

Винаги съхранявайте в контейнери от същия материал като оригинала. Контейнерите, които са били 
отваряни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за 
да не се допусне разлив. Трябва да се съхранява на хладно и проветриво място, далеч от възможни 
източници на запалване.  

  Температура на съхранение 

   Сухо, хладно и добре проветрено 

  7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

   

Този продукт трябва да се използва само за приложения, описани в Раздел 1.2. 
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
 

 8.1. Параметри на контрол 
 

  OEL 

   

етилбензен 
8 таймер: 435 mg/m³ 
Краткосрочна: 545 mg/m³ 
ксилен 
8 таймер: 50 ppm 
8 таймер: 221 mg/m³ 
Краткосрочна: 442 mg/m³ 
Краткосрочна: 100 ppm 
 

  DNEL / PNEC 

   

DNEL (ксилен): 1,49 mg/kg/day 
Експозиция: Дермално 
Продължителност на излагане: Дълготрайна - систематични ефекти - работници 
 
DNEL (n-бутил-метакрилат): 0,5 mg/m³ 
Експозиция: Дермално 
Продължителност на излагане: Краткотрайна - систематични ефекти 
 
PNEC (ксилен): 0,327 mg/L 
Експозиция: Вода 
Продължителност на излагане: Еднократно 
 
PNEC (ксилен): 2,31 mg/kg 
Експозиция: Почва 
Продължителност на излагане: Еднократно 
 
PNEC (n-бутил-метакрилат): 0,078 mg/l 
Експозиция: Морска вода 
 
PNEC (n-бутил-метакрилат): 0,55 mg/l 
Експозиция: Сладководни 

 8.2. Контрол на експозицията 
   Спазването на посочените стойности на ограничения на излагане трябва да се проверява редовно. 
  Общи препоръки 
   Спазвайте основна професионална хигиена. 
  сценариите на експозиция 

   
Ако има приложение към този информационен лист за безопасност, посочените сценарии за 
експозиция трябва да се спазват. 

  Граници на експозиция 

   
Търговските потребители са обхванати от правилата на действащото екологично законодателство 
за максимални концентрации за излагане. Вижте праговите стойности за работна хигиена по-горе. 

  Подходящи технически мерки 

   

Въздушните концентрации на газ и прах трябва да се поддържат възможно най-ниски и по-ниски от 
сегашните прагови стойности (виж по-горе). Използвайте например изпускателна система, ако 
нормалният въздушен поток в работното помещение не е достатъчен. Уверете се, че душовете за 
измиване на очи и за спешна помощ са ясно обозначени. 

  Мерки за лична хигиена 

   
Всеки път, когато си вземете почивка в използването на този продукт и когато приключите с 
използването му, всички открити части на тялото трябва да се измият. Винаги измивайте ръцете до 
лактите и лицето. 

  Мерки за предотвратяване на екологична експозиция 
   Няма специфични изисквания. 

 
Индивидуални мерки за защита като например лични предпазни средства 
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Общо 
   Да се използва само защитно оборудване със СЕ маркировка.  
  Оборудване за дишане 

   

При нанасяне с четка или ролка 
Препоръчано: Комбиниран филтър A2P3. Клас 2/3. Кафяв/Бял 
 
Чрез смилане 
Препоръчано: SL. P3. Бял 

  Защита на кожата 
   Носете подходящо защитно облекло, одобрено съгласно стандарт EN тип 6 и Категория III. 
  Защита на ръцете 

   

За краткосрочна употреба 
Нитрилна гума 
дебелина: 0,3 mm. 
Време за преминаване: > 480 минути (Клас 6) 
 
За продължителна употреба 
4H/Бариера 
дебелина: 0,5 mm. 
Време за преминаване: > 120 минути (Клас 4) 

  Защита на очите 

   
Използвайте маска за лицето. Използвайте предпазни очила със странична защита като 
алтернатива.  

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
 Форма Течност   
 Цвят Син   
 Мирис Разтворител   
 Граница на мириса (ppm) Няма налични данни.   
 pH 7   
 Вискозитет (40°C) Няма налични данни.    
 Плътност (г/см³) 1,01   
  Фазови промени 
 Точка на топене (°С) -90   
 Точка на кипене (°С) Няма налични данни.   
 Парно налягане (20°C) 0,9 kPa   
 Температура на разлагане (°C) Няма налични данни.   
 Скорост на изпаряване (n-бутил ацетат = 100) Няма налични данни.   
  Данни за опасности от пожар и експлозия 
 Точка на запалване (°С) 30   
 Запалване (°C) Няма налични данни.   
 Самовъзпламеняване (°С) 450   
 Граници на екзплозия (Обем %) 1 - 9   
 Eксплозивни свойства Няма налични данни.   
  Разтворимост 
 Разтворимост във вода Неразтворим   
 коефициент на n-октанол/вода Няма налични данни.   
 9.2. Друга информация 
 Разтворимост в мазнини (g/L) Няма налични данни.   
     
 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност  
 

  10.1. Реактивност 
   Няма налични данни  
  10.2. Химична стабилност 
   Продуктът е стабилен при условията, отбелязани в раздел "Работа и съхранение".  
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  10.3. Възможност за опасни реакции 
   Няма специални  
  10.4. Условия, които трябва да се избягват 

   
Избягвайте статично електричество. Не излагайте на топлина (например слънчева светлина), 
защото това може да доведе до прекомерно налягане.  

  10.5. Несъвместими материали 
   Силни киселини, силни основи, силни окислители, силни редуциращи агенти.  
  10.6. Опасни продукти на разпадане 
   Този продукт не се разгражда, когато се използва, както е посочено в раздел 1.  
 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 

  11.1. Информация за токсикологичните ефекти 
 

  Остра токсичност 

   Вещество: n-бутил-метакрилат 
Видове: Плъх 
Изпитване: LD50 
Маршрут на експозиция: Орално 
Резултат: 16 g/kg 
 
Вещество: n-бутил-метакрилат 
Видове: Плъх 
Изпитване: LC50 
Маршрут на експозиция: Вдишване 
Резултат: 4910 ppm 
 
Вещество: ксилен 
Видове: Заек 
Изпитване: LD50 
Маршрут на експозиция: Дермално 
Резултат: > 4200 mg/kg 
 
Вещество: ксилен 
Видове: Плъх 
Изпитване: LD50 
Маршрут на експозиция: Вдишване 
Резултат: 5000 ppm, 4h 

  Корозия/дразнене на кожата 
   Предизвиква дразнене на кожата. 
  Сериозно увреждане/дразнене на очите 
   Няма налични данни.  
  Чувствителност на дихателните пътища или кожата 
   Този продукт съдържа вещества, които могат да причинят алергична реакция при хора, които вече 

са разположени така.  
  Мутагенност на зародишните клетки 
   Няма налични данни.  
  Канцерогенност 
   Няма налични данни.  
  Репродуктивна токсичност 
   Няма налични данни.  
  STOT-еднократна експозиция 
   Няма налични данни.  
  STOT-повтаряща се експозиция 
   Няма налични данни.  
  Опасност при вдишване 
   Няма налични данни.  
  Дългосрочни ефекти 
   Невротоксичен ефект: Този продукт съдържа органични разтворители, които могат да имат ефект 

върху нервната система. Симптомите на невротоксичност могат да бъдат: загуба на апетит, 
главоболие, виене на свят, свирене в ушите, щипене по кожата, чувствителност към студ, спазми, 
затруднена концентрация, умора и др. Многократното излагане на разтворители може да доведе до 
разрушаване на естествения слой мазнина на кожата. След това кожата ще бъде по-склонна да 
абсорбира опасни вещества, например алергени. 
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Възпалителни ефекти: Този продукт съдържа вещества, които предизвикват дразнене на кожата и 
очите или при вдишване. Контактът с локално дразнещи вещества може да доведе областта на 
контакт да бъде по-склонна да абсорбира увреждащи вещества като например алергени. 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

 12.1. Токсичност 

   

Вещество: n-бутил-метакрилат 
Видове: Daphnia 
Изпитване: NOEC 
Продължителност: 21 d 
Резултат: 2,6 mg/l 
 
Вещество: n-бутил-метакрилат 
Видове: Водорасли 
Изпитване: NOEC 
Продължителност: 96 h 
Резултат: < 1,0 g/l 
 
Вещество: ксилен 
Видове: Риби 
Изпитване: LC50 
Продължителност: 48 h 
Резултат: 146 mg/l 
 
Вещество: ксилен 
Видове: Daphnia 
Изпитване: EC50 
Продължителност: 24 h 
Резултат: 80 mg/l 

  12.2. Устойчивост и разградимост 

   Вещество Биоразградимост Изпитване Резултат 

   
ксилен 
 

Да  
 

Няма налични данни  
 

Няма налични данни  
 

  12.3. Биоакумулираща способност 

   Вещество Потенциал за биоакумулиране LogPow BCF 
   Няма налични данни.     

  12.4. Преносимост в почвата 

   

n-бутил-метакрилат: Log Koc= 2,446181, Изчислено чрез log Pow (логаритмичен коефициент на 
разпределяне на разтварянето в октанол/вода) (Среден потенциал за мобилност.).  
ксилен: Log Koc= 2,549128, Изчислено чрез log Pow (логаритмичен коефициент на разпределяне на 
разтварянето в октанол/вода) (Среден потенциал за мобилност.).  

  12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

   
Тази смес/продукт не съдържа вещества, считани за отговарящи на критерии, класифициращи ги 
като PBT и/или vPvB. 

  12.6. Други неблагоприятни ефекти 

   
Този продукт съдържа вещества, които могат да предизвикат нежелани дългосрочни ефекти във 
водната среда, поради лошата си биоразградимост.  

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

  13.1. Методи за третиране на отпадъци 
   Продуктът е включен в разпоредбите за опасни отпадъци.  
  Отпадъци   
   EWC код  
   08 01 11* отпадъчна боя и лак, съдържащи органични разтворители или други 

опасни вещества 
  Специфично етикетиране 
   Не е приложимо 
  Замърсени опаковки 
   Опаковки, които съдържат остатъци от продукта трябва да се изхвърлят по същия начин както 

продукта.  
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РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 

 14.1 – 14.4 
 Този продукт е обхванат от конвенциите за опасни стоки.  
  ADR/RID 

   14.1. Номер по списъка на 
ООН 

1263 

   14.2. Точно на наименование 
на пратката по списъка на 
ООН 

БОЯ 

   14.3. Клас(ове) на опасност 
при транспортиране 

3 

   14.4. Опаковъчна група III 

   Бележки - 

   Ограничителен код тунел D/E 
 

  IMDG 

   UN-номер 1263 

   Точно име на пратката PAINT 

   Клас 3 

   PG* III 

   EmS F-E, S-E 

   MP** No 

   Опасна съставка - 
 

  IATA/ICAO  

   UN-номер 1263 

   Точно име на пратката PAINT 

   Клас 3 

   PG* III 

     
 

 14.5. Опасности за околната среда 
   - 
 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

   - 
 14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 

   Няма налични данни  
  

(*) Група на опаковката 
 (**) Морски замърсител 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 

  15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 

 

  Ограничения за приложение 
   Лица под 18-годишна възраст не трябва да се излагат на този продукт, справка Директива на 

Съвета 94/33/ЕО. 
Бременни и кърмещи жени не трябва да се излагат на ефектите от този продукт. Рискът и 
възможните технически предпазни мерки или конструкцията на работното място, за да се избегне 
този риск, трябва да бъдат оценени. 

  Търсене за конкретно образование 
   Потребителят на този продукт трябва да е преминал специално обучение за работа с 

полиуретанови и епоксидни продукти. 
  Допълнителна информация 
   Не е приложимо 
    
  Seveso 
   Seveso III Part 1: P5c 
  Източници 
   Директива 94/33/ЕО на Съвета за закрила на младите хора на работното място. 
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Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно 
намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на 
органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните 
средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от 
рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(CLP). 
Регламент на ЕО 1907/2006 (REACH). 
ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година 
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. 

  15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес 
   Не  
3627221660, , 6.5.0.9 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 

  Пълният текст на Н-фразите са посочени в раздел 3 

   

H225 - Силно запалими течност и пари. 
H226 - Запалими течност и пари. 
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H312 - Вреден при контакт с кожата. 
H315 - Предизвиква дразнене на кожата. 
H317 - Може да причини алергична кожна реакция. 
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H332 - Вреден при вдишване. 
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция¤. 
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

  Пълният текст на идентифицираните употреби, както е посочено в раздел 1 

   

PC9a = Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя 
PROC 10 = Нанасяне с валяк или с четка 
SU 19 = Изграждане и строителна работа 
ERC8a = Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в 
отворени системи 

  Други елементи на етикета 
   Не е приложимо 
  Други 

   

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) оценката на класификацията на сместа се основава 
на: 
Класификацията на сместа по отношение на физически рискове се основава на експериментални 
данни. 
Класификацията на сместа по отношение на рискове за здравето е извършена съгласно методите 
за изчисление, упоменати в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 
Препоръчително е този информационен лист за безопасност да се предаде на действителния 
потребител на продукта. Информацията в този информационен лист за безопасност не може да се 
използва като спецификация на продукта. 

   
Информацията в този информационен лист за безопасност се отнася само за този конкретен 
продукт (посочен в раздел 1) и не е задължително да се коригира за използване на други 
химикали/продукти. 

   
Промяната (пропорционално на последната съществена промяна (първи шифър в SDS версия)) се 
отбелязва със син триъгълник. 

  Информационният лист за безопасност е потвърден от 
   hala/chymeia 

  
Дата на последна съществена промяна  
(Първи шифър в SDS версия) 

   - 
  Дата на последна малка промяна  
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(Последен шифър в SDS версия) 
   - 
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