
Seite: 1/13 

Сертификат за безопасност 

според 1907/2006/EG, чл. 31  

Версия 46 отпечатан: 07.03.2019 преработен: 07.03.2019 

 

48.1.25 

 

 

 
 

 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото или сместа, и на дружеството 

· 1.1 Продуктов идентификатор 
· Търговско наименование: Füll- und Ziehspachtel Nr. 4 Ultra, styrolreduziert 

· Артикулен номер: 20103, 20104, 20111, 20112, 20113, 20114, 20123, 20124, 20125, 20110, 
20098, 20133, 20153 

· 1.2 Важни идентифицирани 
употреби на в-вото или 
сместа и употреби, които не 
се препоръчват не са налични 

· Употреби на веществото/              кит 
сместа полиестерна смола 

· 1.3 Данни за доставчика, предоставящ информационния лист за безопасност 
· Производител/Доставчик: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH Tel. +49(0)911-642960 

Lechstrasse 28 Fax. +49(0)911-644456 
D 90451 Nürnberg e-mail  info@akemi.de 
 
Димас пласт ЕООД                                                    тел.: 02 978 31 71 
бул. Шипченски проход 63, 1574 гр. София            info@dimasplast.com  

· Отдел, подаващ информацията       Лаборатория AKEMI 

·  
1.4 Телефон за спешни случаи: Токсикология към УМБАЛСМ "Пирогов"- 02/ 9154 213 

 

 
РАЗДЕЛ 2: Възможни опасности 

· 2.1 Класификация на веществото или сместа 
· Класификация според р-ба (EG) Nr. 1272/2008 

GHS02 Запалимо 

Flam. Liq. 3 H226 Запалими течност и изпарения. 

 

GHS08 Опасно 

 
Repr. 2 H361d Възможно е да увреди зародиша в утробата. 

STOT RE 2 H373 Може да причини увреждане на слуховите органи при продължителна или повтарящо                                                                          
се излагане. 

 

GHS07 
Skin Irrit. 2 H315 Причинява кожни раздразнения. 

Eye Irrit. 2 H319 Причинява силно дразнене на очите. 

Aquatic Chronic 3  H412 Вредно за водни организми, с дълготрайно въздействие 
· Реакция: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете всички 

замърсени дрехи. Измийте кожата с вода [или душ]. ПРИ КОНТАКТ С 
ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 
минути. Ако е възможно, отстранете съществуващите контактни лещи. 
Продължете да изплаквате. 
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Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

 
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / 
на лекар. ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете лицето на чист въздух и запазете 
удобно за дишане.  

· Съхранение: Да се съхранява на добре проветриво място. Пазете го на хладно. 
· Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се държи плътно     
затворен. 

· 2.2 Обозначаващи елементи 
· Обозначаване според 

Разпоредба (EG) Nr. 1272/2008 Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно регламента CLP. 
· Пиктограми за опасност 

 

 
GHS02    GHS07  GHS08 

· Сигнална дума Внимание 

· Определящи опасността 
Компоненти за етикетиране: Стирол 

· Изречения за опасност H226 Запалима течност и изпарения  
H315 Причинява кожни раздразнения 
H319 Причинява силни раздразнения на очите 
H361d Може да увреди нероденото дете в утробата 
H373 Може да причини увреждане на слуховите органи при продължителна 

или повтаряща се експозиция. 
H412 Вредно за водни организми, с дълготрайно въздействие 

· Указания за безопасност P101 При необходимост от медицинска помощ,  дръжте  
подръка опаковката или етикета. 

P102 Да се държи далеч от достъп на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета 
P210 Дръжте далеч от горещина, нагорещени повърхности, 

искри, открит пламък и др. запалителни източници.  Не 
пушете. 

P260 Не вдишвайте изпаренията. 
P273 Избягвайте изпускане в околната среда. 
P280 Носете работни ръкавици/ очила. 
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: отмийте обилно с вода  
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: внимателно изплаквайте с 

чиста вода. Ако носите лещи, извадете ги. Продължете да 
изплаквате. 

P314 Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ. 
P403+P235 Съхранявайте в добре проветрено помещение на хладно. 
P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с 

местните/ регионалните/ националните / международните 
разпоредби. 

· 2.3 Други опасности Продуктът не съдържа никакви огранично свързани халогенни съединения   
(AOX), нитрати, съединения на тежки метали и формалдехид. 

· Резултати от оценката на PBT и vPvB  
· PBT: неприложимо. 
· vPvB: неприложимо. 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките 

· 3.2 Химическа характеристика: смеси 
· Описание: Смес от изброените по- долу вещества и неопасни добавки   
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Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 
 

 

· Опасни съставки: 

CAS: 100-42-5 
EINECS: 202-851-5 
Indexnummer: 601-026-00-0 
Reg.nr.: 01-2119457861-32 

Styrol <10% 

Flam. Liq. 3, H226 
Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304 
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, 
H335 

Aquatic Chronic 3, H412 

CAS: 25013-15-4 
EINECS: 246-562-2 
Reg.nr.: 01-2119622074-50-0000 

Vinyltoluol (alle Isomeren) 1-5% 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 

Trizink bis(orthophosphat) CAS: 7779-90-0 
EINECS: 231-944-3 
Indexnummer: 030-011-00-6 
Reg.nr.: 01-2119485044-40-0000 

1-5% 

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

· Допълнителни указания: Формулировката на изброените фрази за риск се упоменава в раздел 16. 

* РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

· 4.1 Описание на мерките за първа  помощ 
· Общи указания: Незабавно отстранете замърсените с продукта дрехи. 
· При вдишване: Подаване на свеж въздух, консултирайте се с лекар при оплаквания. 
· При контакт с кожата: Незабавно измийте със сапун и вода и изплакнете обилно. 
· При контакт с очите: Изплакнете очите под течаща вода в продължение на няколко минути и 

се консултирайте с лекар. 
· При поглъщане: Консултирайте се с лекар при други наличието на  други оплаквания. 
· 4.2 Най-важните остри 
и  забавени симптоми 
и ефекти Главоболие 

Виене на свят 
· Указания за лекаря: Съгласно раздел 2 от информационния лист за безопасност продуктът   

съдържа стирен в определения диапазон на масовата концентрация. 
Стиренът се абсорбира главно чрез дихателните пътища, поемането му 
чрез кожата е от второстепенно значение. При вдишване стиренът се  
абсорбира до 60-90%. Разпределението в организма настъпва много бързо, 
като максималната концентрация в кръвта се достига след 1 час. Стиренът 
засяга кожата, лигавиците и нервната система. 
Остри рискове за здравето: 
На преден план на острото отравяне със стирен  са увреждане на 
централната нервна система. В концентрацията над 200 ml / m3 се 
наблюдават умора, гадене, нарушения в баланса и продължително  
време на реакция. 
Хронични опасности за здравето: 

                                                                      Описани са ефекти върху централната и периферната нервна система и 
                                                                      дихателните пътища. На преден план са: 
                                                                      - удължено време за реакция 

- Намалена производителност на паметта 
- забавяне скоростта на проводимост на нервите 
- функционални разстройства на белите дробове 

· 4.3 Указания за 
необходими неотложни 
медицински грижи и 
специално лечение Не е налична друга важна информация. 
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Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

· 5.1 Пожарогасителни средства: 
Подходящи средства: CO 2, сух прах или водна струя .  По-  големи пожари гасете с  

водна струя или алкохолоустойчива пяна. 
· От съображения за безопасност 

неподходящи средства: пълна водна струя 
· 5.2 Особени опасности, произлизащи от 

в-вото или сместа:                       При пожар могат да се освободят: 
въглероден моноксид (CO) 
При нагряване или в случай на пожар е възможно образуване на токсични газове. 

· 5.3 Съвети за пожарникарите 
· Специално защитно оборудване: Не се изискват специални мерки 
· Други данни Остатъците от пожара и замърсената вода за гасене трябва да се 

изхвърлят в съответствие с официалните разпоредби. 

 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при случайно изпускане 

· 6.1 Лични предпазни мерки 
предпазни средства и 
процедури при спешни 
случаи Носете предпазни средства. Дръжте незащитените хора далеч. 

· 6.2 Опазване на ок. среда: Да не се допуска да попадне в канализацията или водните басейни. 
В случай на проникване във водни басейни или канализация, информирайте 
компетентните органи. 
Да не се изпуска в канализацията / повърхностни води / подпочвени води. 

· 6.3 Методи и материали за 
Задържане и почистване: Събраният материал да се изхвърля съгласно предписанията. 

Абсорбирайте с материал, който свързва течността (пясък, диатомит, 
киселинно свързващо вещество, универсално свързващо вещество, дървени 
стърготини). Осигурете подходяща вентилация. 

· 6.4 Указание към други 
раздели За информация относно безопасността вж. Раздел 7 

Вижте раздел 8 за информация за лична защита. 
Вижте раздел 13 за информация за изхвърляне. 

 

РАЗДЕЛ 7: Начин на работа и съхранение 

· 7.1 Предпазни мерки за 
безопасна работа Да се съхранява на хладно и сухо място в плътно затворени контейнери. 

Осигурете добра вентилация /аспирация на работното място. 
· Информация за защита от 

Пожар и експлозии: Изпаренията могат да образуват експлозивна смес с въздуха. 
Пазете от източници на запалване - не пушете. 
Вземете мерки срещу образуването на електростатични заряди. 

· 7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 
· Съхранение: 
· Изисквания към помещенията 

и съдовете за съхранение: Няма специални изисквания. 
· Съвместно съхранение, указания:Не са нужни. 
· Други данни за 

Условията на съхранение: Дръжте опаковката плътно затворена. 
· Клас на съхранение: 3 
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· Компоненти с гранични стойности, свързани с работното място, които трябва да бъдат наблюдавани: 

100-42-5 Styrol 

AGW Дългосрочна стойност: 86 
mg/m³, 20 ml/m³ 2(II);DFG, Y 

25013-15-4 Vinyltoluol (alle Isomeren) 

AGW Дългосрочна стойност: 98 
mg/m³, 20 ml/m³ 2(I);DFG 

7779-90-0 Trizink bis(orthophosphat) 

MAK Дългосрочна стойност: 0,1A* 2E** mg/m³ 
*преминаващ през алвеолите; **вдишван 

· DNEL-Werte 
 

100-42-5 Styrol 

Oral 

Dermal 

Inhalativ 

DNEL (дългоср. -повтар.) 

DNEL (дългоср. -повтар.) 

DNEL (краткоср.- остро) 

DNEL (дългоср. -повтар.)) 

2,1 mg/kg bw/day (потребител) 

406 mg/kg bw/day (работник) 

343 mg/kg bw/day (потребител) 

289-306 mg/m³ Air (работник) 

174,25-182,75 mg/m³ Air (потребител) 85 

mg/m³ Air (работник) 

10,2 mg/m³ Air (потребител) 

 
25013-15-4 Vinyltoluol (всички изомери) 
Inhalativ DNEL (Langzeit-wiederholt) 37 mg/m³ Air (работник) 

 
7779-90-0 Trizink bis(orthophosphat) 
Oral 

Dermal 

Inhalativ 

DNEL (Langzeit-wiederholt) 

DNEL ( Langzeit-wiederholt) 

DNEL (Langzeit-wiederholt) 

0,83 mg/kg bw/day (потребител) 

83 mg/kg bw/day (работник) 

83 mg/kg bw/day (потребител) 

5 mg/m³ Air (работник) 

2,5 mg/m³ Air (потребител) 

· PNEC-стойности 
 

100-42-5 Styrol 

PNEC (течно) 

 
 
 

PNEC (твърдо) 

5 mg/l (пречиствателна станция) 

0,014 mg/l (морска вода) 

0,028 mg/l (сладка вода) 

0,04 mg/l (спорадично освобождаване във вода) 

0,2 mg/kg сухо тегло (почва) 

0,307 mg/kg сухо тегло (морски седимент) 

0,614 mg/kg сухо тегло (сладководен седимент) 

Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

·  
· Класификация според Наредба 

за индустриална безопасност 
(BetrSichV): Запалими течности 

· 7.3 Специфични крайни 
употреби Не е налична друга важна информация 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лична защита 

· Допълнителна иформация за изграждането на  
техническите системи: няма допълнителни данни, вж. Раздел 7 

· 8.1 Параметри, които трябва да бъдат наблюдавани 
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Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 
 

 

25013-15-4 Vinyltoluol (всички изомери) 

PNEC (течно) 

 

 
PNEC (твърдо) 

1 mg/l (пречиств. станция) 

0,002 mg/l (морска вода) 

0,0498 mg/l (сладка вода) 

0,133 mg/kg сухо тегло (почва) 

0,0684 mg/kg сухо тегло (морски седимент) 

0,684 mg/kg сухо тегло (седимент сладков.) 

· Суставки с биологични гранични стойности: 

100-42-5 Styrol 

BGW 600 mg/g Kreatinin  
анализиран материал: урина 
Време на взимане на проби: при дълготрайна експозиция: в края на смяната след няколко предишни 
смени, край на излагането или смяната 
Параметри: манделова киселина плюс фенилглиоксилова киселина 

· Допълнителни указания: Основата е списъкът, валиден по време на създаването. 

· 8.2 Ограничаване и мониторинг на експозицията 
· Лична защитна екипировка: 
· Общи защитни и хигиенни 
мерки: Не яжте, не пийте, не пушете, не подсмърчайте по време на работа. 

Незабавно съблечете замърсеното облекло.       
Мийте ръцете си преди почивки и след 
приключване на работа. 
Не вдишвайте газовете/ изпаренията/ аерозолите. 

· Дихателна защита: Филтър AX 
Респираторен филтър при краткотрайно или слабо натоварване; в случай на 
интензивна или продължителна експозиция използвайте автономен 
дихателен апарат. 

· Защита за ръцете: Препоръчва се превантивна защита на кожата чрез използване  на   
Защитни продукти за кожата. 
С лед като използвате ръкавици, използвайте препарати за почистване и 
грижа за кожата. 

 

Защитни ръкавици 

 
Материалът на ръкавиците трябва да е непромокаем и устойчив на продукта 
/веществото / препарата. 
Избор на материала за ръкавици, като се имат предвид времената на пробив, 
степента на проникване и деградацията. 
Използваните защитни ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на 
Директива 89/686 / ЕИО на ЕС и на стандарт EN374, произтичащи от нея, като 
типа на ръкавиците, изброени по-долу. Гореспоменатите времена на пробив 
се определят с помощта на материални проби от препоръчителните видове 
ръкавици при лабораторни измервания от KCL в съответствие с EN374. Тази 
препоръка се отнася само за продукта, посочен в информационния лист за 
безопасност, тъй като е предоставен и за указаната употреба. При разтваряне 
или смесване с други вещества и в условия, различни от EN374, доставчикът 
трябва да се свърже с ръкавици, одобрени от СЕ (например, KCL GmbH, D 
36124 Eichenzell, Интернет: www.kcl.de). 
Препоръки за защита на кожата за превантивна защита на кожата без 
Използване на защитни ръкавици: 
Travabon Special PURE (http://www.debstoko.com) 
Препарат за защита на кожата препоръка за превантивна защита на кожата с 
помощта на защитни ръкавици
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Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

(Fortsetzung von Seite 6) 

Препоръки за защита на кожата за грижа за кожата: 
Kresto Classic (http://debstoko.com) 

· Препоръки за защита на кожата за грижа за грижата за кожата: 
Stokolan Light PURE (http://www.debstoko.com) 

· Материал за ръкавици Флуоркаучук (Viton) 
· Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, но и от 
другите характеристики на качеството и варира от производителя до 
производителя. Тъй като продуктът е препарат от няколко вещества, 
устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и затова трябва 
да се провери преди употреба. 

· Време на проникване на 
материала на ръкавиците Точното време на пробив трябва да се установи и спазва от производителя 

на защитните ръкавици. 
Стойност за просмукване: ниво  6, 480 min 

· За дълготраен контакт са 
подходящи ръкавици от 
следните материали: Флуоркаучук (Viton) 

Витоджект (KCL, Art_No. 890)   
· Като защита от пръски са 

подходящи ръкавици от 
    следните материали:      бутилкаучук    

нитрилкаучук 
Каматрил (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733) 

· Не са подходящи ръкавици 
от следните материали: хлоропрен каучук 

кожени ръкавици  
ръкавици от дебел плат 
 

· Защита очи: 

Добре прилепващи защитни очила 
· Защита тяло: Устойчиво на разтворители защитно облекло 

 

· 9.1 Информация за основните физични и химични свойства 
· Обща информация 
· Външен вид: 

Форма: структурно-вискозен 
Цвят: различен, в зависимост от оцветяването 

· Миризма: на разтворител 

· pH-стойност: неприложимо 

· Промяна на състоянието 
точка топене/ замръзване: неопределено  
Първоначален обхват на кипене/топене:     145,2 °C 

· Точка на възпламеняване: 32 °C    

· Температура на запалване: 480 °C    

· Температура на самозапалване Продуктът не е самозапалим.    

· Експлозивни свойства: Продуктът не е експлозивен, но не е изключено образуването на 
експлозивни смеси на изпаренията с въздуха  

 
 

  

· Граници на експлозивнст: 
Долна: 
Горна: 

 
1,2 Vol % 
8,9 Vol % 

   

 

http://www.debstoko.com/
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Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

 

· Налягане на парата при 20 °C: 6 hPa 

· Плътност при 20 °C: 1,97 g/cm³ 

· Разтворимост / смесяемост 
във вода: 

 
Неразтворимо/ не се смесва. 

· Вискозитет: 
динамичен: 
кинематичен: 

 
неопределено 
неопределено 

· Съдържание разтворител: 
Органичен р-л: 

 
12,0 % 

Съдържание твърдо в-во: 
· 9.2 Друга информация 

66,1 % 
Не е налична друга важна информация. 

 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

· 10.1 Реактивност Не е налична друга важна информация. 
· 10.2 Хим. стабилност 
· Термичен разпад / условия, 

които да се избягват: Не се разпада, ако се използва по предназначение. 
· 10.3 Възможност за опасни 

реакции Полимеризация с отделяне на топлина. 
Реакции с пероксиди и др., образуващи радикали, в-ва. 

· 10.4 Условия, които да се 
избягват Не е нелична друга важна информация. 

· 10.5 Несъвместими материали: Не е налична друга важна информация 
· 10.6 Опасни продукти на 

разпад: Не са известни опасни продукти на разпад. 

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

· 11.1 Информация за токсикологичните ефекти 
· Остра токсичност                     Възоснова на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. 

 

· Важни за класифицирането LD/LC50-стойности: 

ATE (прогнозна остра токсичност) 

Inhalativ LC50/4 h >79,5 mg/l 

100-42-5 Styrol 

Oral 

Dermal 

Inhalativ 

LD50 

LD50 

LC50/4h 

LC50/4 h 

NOAEC 

>2.000 mg/kg (rat) 

>2.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402) 

9,5 mg/m3 (mouse) 

11,8 mg/l (rat) 

4,34 mg/l (rat) 

25013-15-4 Vinyltoluol (вс. изомери) 

Oral 

 
Dermal 

Inhalativ 

LD50 

NOAEL 

LD50 

LC50/4h 

LC50/4 h 

3.680 mg/kg (rat) 

600 mg/kg (rat) 

4.490 mg/kg (rabbit) 

>3.535 mg/m3 (rat) 

11 mg/l (ATE) 

7779-90-0 Trizink bis(orthophosphat) 

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) 
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Inhalativ LC50/4 h >5,7 mg/l (rat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 

· Aquatische Toxizität: 

100-42-5 Styrol 

EC50/96h 0,15-3,2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

EC50 500 mg/l (Belebtschlamm) (ISO Vorschrift 8192-1986 E) 
Prüfdauer: 0,5 h 

 5,5 mg/l (Photobac. phosphoreum) 
5 min 

IC50/72h 4,9 mg/l (green alge) 

 1,4 mg/l (selenastrum capricornutum) 

IC5/8d >200 mg/l (Scenedesmus quadricauda) 

EC10/16h 72 mg/l (pseudomonas putida) 

EC50/16h >72 mg/l (pseudomonas putida) 

EC50/8d >200 mg/l (Scenedesmus quadricauda) 

EC50/72u >1-<10 mg/l (green alge) 

EC20/0.5h 140 mg/l (Belebtschlamm) (OECD 209) 

NOEC/21d 1,01 mg/l (daphnia magna) 

EC10 0,28 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (EPA OTS 797.1050) 
Expositionsdauer 96 h 

EC50/48h 0,56 mg/l (green alge) 

 3,3-7,4 mg/l (daphnia magna) 
OECD TG 202 

EC50/72h 0,46-4,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

LC50/96h >1-<10 mg/l (piscis) 

 19,03-33,53 mg/l (lepomis macrochirus) 

 3,24-4,99 mg/l (pimephales promelas) 

 6,75-14,5 mg/l (Pimephales promelas) 

 58,75-95,32 mg/l (poecilia reticulata) 

 

Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

 

 
· Първонач. Дразнещо действие: 
· Корозивно/ дразнещо в-е кожа: Причинява кожни раздразнения.. 
· Силно увреждане/дразнене на 

очите Причинява силно раздразнение на очите. 
· Сенситизация на дихателните 

пътища/ кожата Възоснова на наличните данни критериите за класифик. не са изпълнени 
· Опит с хора: При приемане напр. вдишване стиролът в по-голямата си 
част се преобразува в манделова и фенилглиоксилова киселина и се 
екскретира чрез урината. 

· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
· Keimzell-Mutagenität Възоснова на наличните данни критериите за класифик. не са изпълнени 
Канцерогенност Възоснова на наличните данни критериите за класифик. не са изпълнени 

· Reproduktionstoxizität Вероятност за увреждане на плода в утробата. 
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 

einmaliger Exposition Възоснова на наличните данни критериите за класифик. не са изпълнени 
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 

wiederholter Exposition При дълготрайно или повтарящо се излагане може да увреди слуховите органи. 
· Aspirationsgefahr Възоснова на наличните данни критериите за класифик. не са изпълнени 

 

РАЗДЕЛ 12: Информация за околната среда 

· 12.1 Токсичност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fortsetzung auf Seite 10) 

DE 
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LC50/72h 4,9 mg/l (green alge) 

25013-15-4 Vinyltoluol (alle Isomeren) 

EC50 

EC50/48h 

NOELR/72h 

NOEC/21d 

EC50/72h 

LC50/96h 

2,6 mg/l (Bluegill.) 

1,3 mg/l (daphnia magna) 

1,6 mg/l (green alge) 

0,498 mg/l (daphnia magna) 

0,563 mg/l (piscis) 

5,2 mg/l (Fathead minnow) 

2,6 mg/l (selenastrum capricornutum) 

5,2-23,4 mg/l (piscis) 

7779-90-0 Trizink bis(orthophosphat) 

EC50/48h 28,2 mg/l (daphnia magna) 

ErC50/72h <0,3 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 

EC50/48h <1,7 mg/l (daphnia magna) 

EC50/72h 0,28 mg/l (Selenastrum capricornutum) 

LC50/96h <5,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 

· Европейски каталог на отпадъците 

20 00 00 Домашни отпадъци (битови отпадъци и подобни търговски и индустриални отпадъци, както и 
отпадъци от съоръжения), включително отделно събирани фракции 

20 01 00 Отделно събирани фракции (освен 15 01) 

20 01 27* Бои, мастила, лепила и изкуствени смоли, които съдържат опасни вещества 

 
 
 

 

• Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 12.2 Устойчивост и 
• разградимост Не е налична друга важна информация. 
• 12.3 Биоакумулативен потенциал  Не е налична друга важна информация. 
• 12.4 Подвижност в почвата Не е налична друга важна информация. 
• Екотоксични въздействия: 
• Забележка: Вредно за риби. 
• Друга екологична информация: 
• Общи указания: Да не попада в подземни води, водни басейни или в канализацията.  

▪ Вредно за водни организми 
▪ Клас на водна опасност 2 (AwSV): значимо увреждащ водите 

• 12.5 Резултати от оценката на PBTи vPvB 
• PBT: Неприложимо. 
• vPvB: Неприложимо. 
• 12.6 Други вредни 
• въздействия Не е налична друга важна информация. 

 

РАЗДЕЛ 13: Указания при изхвърляне 

· 13.1 Метод за третиране на отпадъците 
· Препоръка: Да не се изхвърля заедно с домашни отпадъци. Да не се изпуска в  

                                                           канализацията. 

 
 
 
 
 
 
 

· Непочистени опаковки: 
· Препоръка: Замърсените опаковки трябва да се изпразнят оптимално и след това да се рециклират  
·                               след подходящо почистване. 
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* РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспорта 
 

· 14.1 UN-номер 
· ADR, IMDG, IATA UN3269 

· 14.2 Правилно UN-наименование за доставка 
· ADR 3269 Многокомпонентни системи- полиестерна смола 
· IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT 

· 14.3 Транспортни класове на опасност 

· ADR 
 

 

· Клас 3 (FT3) Запалими течни вещества 
· Ожбозначение за опасност 3 

· IMDG, IATA 
 

 

· Клас 3 Запалими течни вещества 
· Етикет 3 

· 14.4 Опаковъчна група 
· ADR, IMDG, IATA III 

· 14.5 Опасности за околната среда: 
· Морски замърсител: не  

· 14.6 Особени мерки за безопасност за 
потребителя Внимание: запалими течни вещества! 

· Число на Кемлер: 30 
· EMS-номер: F-E,S-D 
· Категория на съхранение A 

· 14.7 Транспорт в големи количества съгласно Приложение II на 
Конвенция MARPOL и съгласно IBC-Code неприложимо 

· Транспорт/ друга информация: 

· ADR 
· Ограничено количество (LQ) 5L 
· Изключено количество (EQ) Code: E0 

Не се допуска в насипно състояние 
· Транспортна категория 3 
· Ограничителен тунелен код D/E 
· Забележки: Без втвърдителен компонент: неопасна стока < 450 l 

· IMDG 
· Ограничено количество (LQ) 5L 
· Изключено количество (EQ) Code: E1 

Максимално нетно количество за вътрешна опаковка: 30 ml 
Максимално нетно количество за външна опаковка: 1000 ml 

· Забележки: Без втвърдителен компонент: неопасна стока < 30 l 
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Търговско наименование: Fuell- und Ziehspachtel Nr.4 styrolreduziert 

 

 
· IATA 
· Забележки: Без втвърдяващ компонент: 3/III UN 1866 Resin Solution 

· UN "Model Regulation": U  N 3  2  6  9 Полиестерна смола – 
многокомпонентни системи, 3, III 

 

РАЗДЕЛ 15: Законови предписания 

· 15.1 Наредби за безопасност, здраве и опазване на околната среда / специфично 
законодателство за веществото или сместа 

· Директива 2012/18/EU 
· Наименовани опасни в-ва 

- ПРИЛОЖЕНИЕ I Не се съдържа никое от веществата. 
· Seveso-категория P5c ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ 
· Праг на количеството (в t) за 

използване в предприятия с  
по- нисък клас 5.000 t 

· Праг на количеството (в t) за 
използване в предприятия от  
по- висок клас 50.000 t 

· РАЗПОРЕДБА (EО) Nr. 
1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3 

· Национални предписание: 

· Информация относно 
Ограниченията за работа: Спазвайте ограниченията за заетост на младите хора. 

Спазвайте ограниченията за заетост на бременни и кърмещи майки. 

· Клас на замърсяване на водите: WGK 2 (AwSV): значително замърсяващ водите. 
· BG-листовка: M 023 "полиестерни и епоксидни смоли" 

"Боравене с опасни вещества" (BGV B1) 
BGI 564: листовка: Боравене с опасни здравето в-ва (за служителя) (M 050) 
TRGS 900: Гранични стойности на работното място 
M 054 "Стирен и съдържащи стирен препарати“ 

· VOC EU 236,8 g/l 
· DECOPAINT: според EО- 

Директива 2004/42/EG 
(Приложение II) 
 EС Гранична стойност за този продукт (продуктова категория (Kaт. B/b)): 

250 g/l (2007) / 250 g/l (2010). 
Продуктът съдържа максимално. 200 g/l VOC. 

· VOC Швейцария 0,00 % 
· 15.2 Оценка на безопасността 

На веществото: Не е извършена оценка на химическата безопасност. 

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Информацията се основава на текущото състояние на нашите знания, но не представлява гаранция за 
свойствата на продукта и не установява договорни отношения. 

· Важни изречения H226   Запалими течност и изпарения. 
H304 Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните 
пътища.  
H315 Причинява кожни раздразнения. 
H319 Причинява силно раздразнение на очите.  
H332 Вредно за здравето при вдишване.  
H335 Може да раздразни дихателните пътища. 
H361d Подозира се, че уврежда нероденото дете. 
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H372 Причинява увреждане на органите при продължително или 
многократно излагане. 
 H400 Много отровно за водни организми. 
H410 Много отровно за водни организми, с дълготрайно въздействие 
H412 Вреден за водни организми, с дълготрайно въздействие. 

· Информационният лист е издаден от: Лаборатория 
· Лице за конткат: Dieter Zimmermann 
· Съкрашения и акроними: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de 

fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3 
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4 
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2 
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2 
Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2 
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3 
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 1 
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2 
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1 
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1 
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3 

 

 


