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1. Идентификация на веществото/сместа и на доставчика 

1.1. Идентификатор на продукта 

Търговско 

наименование 
Баумит ИзиПро 

Baumit EasyPro 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които 

не се препоръчват 

Предназначение на 

веществото/сместа: 

Еднокомпонентна полиуретанова пяна за запълване на фугите и за лепене по 

метода на рамка и ивици на топлоизолационни плочи от полистирен с 

монтажен пистолет. Виж и техническата карта на продукта. 

1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност 

Производител: 

 

 

 

 

Доставчик: 

TKK d.o.o. 

Srpenica 1 

5224 Srpenica 

Slovenija 

 

Баумит България ЕООД 

2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 

тел.: +359 2 9266 911 

www.baumit.com 

 

Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; 

Имейл: office@baumit.bg 

Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч. 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

  Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и 

спешна медицина „Н.И. Пирогов“, тел.: +359 2 9154 233 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 

 

2. Описание на опасностите 
2.1. Класификация на веществото/сместа 

 в съответствие с Регламент (EО) № 1272/2008 (CLP) 

 Клас на опасност  Категория на опасност 

 Продуктът не подлежи на класификация в 

съответствие с CLP регламента. 

 

2.2 Елементи на етикета 

2.2.1. в съответствие с Регламент (EО) № 1272/2008 (CLP) 

http://www.baumit.com/
mailto:office@baumit.bg
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 Пиктограми за 

опасност 

 

 Предупреждения за опасност: 

 
H222 – H229 

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да 

експлодира при нагряване. 

 H332 Вреден при вдишване. 

 H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

 
H334 

Може да причини алергични или астматични симптоми или 

затруднения в дишането при вдишване. 

 H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

 H351 Предполага се, че причинява рак. 

 H362 Може да бъде вреден за кърмачета. 

 H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

 
H373 

Може да причини увреждане на органите при продължителна или 

повтаряща се експозиция. 

 H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми. 

 EUH 204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция. 

 Препоръки за безопасност: 

 P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

 P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

 
P210 

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пла-

мък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 

 P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. 

 P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба. 

 P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли. 

 
P280 

Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни 

очила. 

 

P284 

При недостатъчна вентилация носете средства за защита на 

дихателните пътища (предпазна маска с подходящ газов филтър (т.е. 

тип А1, съгласно стандарт EN 14387)). 

 P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/сапун. 

 
P304+P340 

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в 

позиция, улесняваща дишането. 
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P305+P351+P338 

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в про-

дължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има 

такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. 

 
P308+P313 

ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

 
P410+P412 

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на 

температури по-високи от +50 °C. 

 P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли като специален отпадък. 

 Допълнителни данни Лица, чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични 

реакции при употребата на този продукт. Лица, страдащи от астма, 

екзема или кожни заболявания следва да избягват контакт, включи-

телно дермален контакт, с този продукт. Този продукт не следва да 

се използва при условия на лоша вентилация, освен ако не се използ-

ва предпазна маска с подходящ газов филтър (т.е. тип А1, съгласно 

стандарт EN 14387). Съдържа изоцианати. Може да причини 

алергична реакция. 

 

3. Състав / Информация за съставките 

3.1. Вещества: 

Продуктът не е вещество. 

3.2. Смеси: 

 Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси: 

 
Описание 

CAS – 

номер: 

EINECS – 

номер: 
Класификация Съдържание 

 

Дифенилметан-

диизоцианат, 

изомери и хомолози 

9016-87-9  

H334 

H351 

H373 

H332 

H315 

H319 

H317 

H335 

Resp. Sens. 1; 

Carc. 2; 

STOT RE 2; 

Acute Tox. 4; 

Skin Irrit. 2; 

Eye Irrit. 2; 

Skin Sens. 1; 

STOT SE 3 

40-50% 

 
Алкани, C14-17, 

хлоро 
85535-85-9 287-477-0 

H400 

H410 

H362 

Aquatic Acute 1; 

Aquatic Chronic 1; 

Lact. 

1-10% 

 
Диметилов етер 115-10-6 204-065-8 

H220 

H280 

Flam. Gas 1; 

Press. Gas C 
5-15% 

 Триз (2-

хлоризопропил)-

фосфат 

13674-84-5  H302 Acute Tox. 4 1-10% 
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Изобутан 75-28-5 200-857-2 

H220 

H280 

Flam. Gas 1; 

Press. Gas C 
1-10% 

 
Пропан 74-98-6 200-827-9 

H220 

H280 

Flam. Gas 1; 

Press. Gas C 
1-5% 

 Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16. 

 Опасни добавки: 

Не съдържа опасни добавки. 

 

4. Мерки за първа помощ 

 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

• Общи указания: 

 Симптоми на отравяне могат да се появат чак след много часове, поради това 

 лекарско наблюдение най-малко 48 часа след злополука. 

• След вдишване: 

 Обилно подаване на чист въздух и обръщане за всеки случай към лекар. При безсъз-

 нание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение. 

• След контакт с кожата: 

 При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар. 

 Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване. 

• След контакт с очите: 

 Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко 

 минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар. 

• След поглъщане: 

При продължаващи оплаквания да се консултира лекар. 

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Няма налични други важни сведения. 

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медиц. грижи и специално лечение 

Няма налични други важни сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. 

 

4.3. 

 

 

5. Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства 

• Подходящи гасящи средства: Пяна 

• Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства: Вода в мощна 

неразпръсната струя 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

• При пожар могат да бъдат отделени: Азотни окиси (NOx); Въглероден окис (CO);  

     Циановодород (HCN) 
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5.3. Съвети за пожарникарите 

• Специални защитни средства: Постяване на респиратор. 

5.4. Други данни: 

 Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя. 

 Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в 

 съответствие с предписанията. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

6.1.1.  За персонал, който не 

отговаря за спешни 

случаи 

Източници на възпламеняване да се държат далеч. Осигуряване на 

достатъчно проветрение. Носене на защитни средства. 

Незащитени лица да не се допускат. 

6.1.2.  За лицата, отговорни 

за спешни случаи: 
Източници на възпламеняване да се държат далеч. Осигуряване 

на достатъчно проветрение. Носене на защитни средства. 

Незащитени лица да не се допускат. Аварийни планове не се 

изискват. 

6.2. Предпазни мерки за 

опазване на околната 

среда: 

При проникване във води или канализацията да се информират 

компетентните органи. Да не се допуска попадането в 

канализацията / повърхностни води / подпочвени води. 

6.3. Методи и материали за 

ограничаване и 

почистване: 

Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13. 

Да се осигури достатъчно проветрение. 

6.4. Позоваване на други 

раздели: 
За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13. 

 

7. Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за 

безопасна работа: 
Да се осигури подходящо проветрение/аспирация на работното 

място/обработващите машини. 

Внимателно отваряне и манипулиране на резервоарите. 

- Указания за предотвратяване на пожар и експлозии: 

Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши. 

Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане. 

7.2. Условия за безопасно 

съхраняване, 

включително 

несъвместимости: 

• Изисквания към складовите помещения и резервоарите: 

 Да се съхранява на хладно място. 

 Да се съхранява само в оригиналния варел. 

 Да се съблюдават предписанията на компетентните органи 

 за складирането на опаковки с газ под налягане. 

• Указания при общо съхранение: Да се съхранява отделно от 

окисляващи средства 

• Други данни относно условията в складовете: 

 Да се съхранява на хладно място, загряването води до 
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 повишаване на налягането и опасност от разрушаване / 

 пропукване. 

 Да се пази от въздушна влага и вода. 

 Резервоарът да се държи плътно затворен. 

 Резервоарът да не се затваря херметически. 

 Да се съхранява в добре затворени варели на хладно и сухо 

 място. 

 Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи. 

 

8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол 

 Гранични стойности Път на 

въздействие 

Честота на 

въздействие 

Забележка 

 115-10-6 диметилов етер 

TLV (BG) 

 

 

IOELV (EU) 

WEEL (US) 

 

15 min: 1000 мг/m3 

8 часа: 1920 мг/m3, 

      1000 ppm  

8 часа: 1920 мг/m3 

8 часа: 1000 ppm 

   

8.2. Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ инженерен 

контрол: 

При използване, да се осигури добро проветрение на 

помещенията. 

8.2.2. Индивидуални мерки за 

защита / хигиена: 

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. 

За защита на тялото да се носи защитно работно облекло. 

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага. 

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се 

измиват. 

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли. 

Да се избягва допир с очите и кожата.  

 Защита на очите/лицето: 

 

Да се носят плътно прилепващи защитни очила. 

 Защита на кожата: 

 

Защитни ръкавици. Материалът на ръкавицата трябва да е 

непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / 

препарата. Избор на материала за ръкавици с оглед на времената 

за пробив, степента на проникване и деградацията. 

- Материал за ръкавици 

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и 

от други качествени характеристики и е различен при различните 

производители. Тъй като продуктът представлява препарат от 

няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е 
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предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди 

употребата им. 

- Време за проникване на материала за ръкавици 

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на 

защитни ръкавици и да се спазва. 

Да се използват и други средства за предпазване на кожата. 

 Защита на дихателните 

пътища: 

 

При кратковременно или слабо натоварване да се използва 

дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна 

експозиция да се използва независим от околния въздух 

респиратор. 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: 

 Въздух Не са необходими специални мерки за контрол. 

 Вода Не са необходими специални мерки за контрол. 

 Почва Не са необходими специални мерки за контрол. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства: 

(a)  Външен вид: 

Агрегатно състояние: 

Цвят: 

 

аерозол 

в зависимост от оцветяването (жълт) 

(б)  Мирис:  специфичен 

(в)  Граница на мириса: не е определена 

(г)  pH-стойност: не е определена 

(д)  Точка на топене / на замръзване: не е определена 

(е)  Точка на кипене / интервал на 

кипене: 

без приложение, тъй като е аерозол 

(ж)  Точка на възпламеняване: без приложение, тъй като е аерозол 

 Опасност от експлозия: не е определена 

(з)  Скорост на изпаряване: не е определена 

(и)  Запалимост: без приложение, продуктът не е самозапалим 

(й)  Горна/долна граница на експлозия: Горна: 18,6 пол. % 

Долна: 3,0 пол. % 

(к)  Налягане на парите: не е определено 

(л)  Плътност на парите: не е определена 

(м)  Относителна плътност: не е определена 

(н)  Разтворимост във вода: неразтворим (респ. слаборазтворим) 



Баумит ИзиПро 
Информационен лист за безопасност  

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и 

съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. 

 

Съставен на: 15.02.2021 г.    Преработен на:  

Версия 1, заменя издание от:     Влиза в сила на: 01.03.2021г. 

 

8 /13 

(o)  Коефициент на разпределение, 

n-октанол/вода: 

не е определена 

(п)  Температура на самозапалване: без приложение, продуктът не е самозапалим 

 Температура на възпламеняване: +199 °C 

(р)  Температура на разлагане: не е определена 

(с)  Вискозитет: не е определена 

(т)  Експлозивни свойства: не е експлозив 

(у)  Съдържание на разтворител (ЛОС): 18,1 % 

9.2. Друга информация: няма 

 

10. Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност: Не е позната. 

10.2. Химична стабилност: Сместа е стабилна, когато се използва по предназначение 

и при нормални условия на околната среда. 

10.3. Възможност за опасни реакции: Не са познати. 

10.4. Условия, които трябва да се 

избягват: 
Не са познати. 

10.5. Несъвместими материали: Не са познати. 

10.6. Опасни продукти на разпадане: Циановодород (синилна киселина) 

Въглероден окис 

Азотни окиси (NОx) 

 Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му. 

 

11. Токсикологична информация 

  Токсичност Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти. 

  Клас на 

опасност 
Кате-

гория 
Ефект Референции 

  Остра кожна 

токсичност 

-  

 
Вреден при вдишване. 

 

 

 Остра 

токсичност – 

дихателна 

 

 

 

-  

 Остра 

токсичност – 

орална 

-  
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  Корозивност на 

кожата / 

Дразнене на 

кожата 

- Предизвиква дразнене на кожата.  

  

  Сериозно 

увреждане на 

очите / Дразнене 

на очите 

- Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

  

  Сенсибилизация 

на дихателните 

пътища 

- Може да причини алергични или астматични симптоми или 

затруднения в дишането при вдишване.. 

 

  Сенсибилизация 

на кожата 
- Продуктът съдържа сенсибилизиращо вещество. При допир с кожата 

може да предизвика алергична реакция. 

 

  Мутагенност на 

зародишните 

клетки 

- Липсват налични данни.  

  Канцерогенност - Предполага се, че причинява рак.  

  Токсичност на 

репродукцията 
- Може да бъде вреден за кърмачета.  

  Специфична 

токсичност за 

определени 

органи (СТОО) – 

еднократна 

експозиция 

- Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  

  Специфична 

токсичност за 

определени 

органи (СТОО) – 

повтаряща се 

експозиция 

- Може да причини увреждане на органите при продължителна или 

повтаряща се експозиция. 

 

  Опасност при 

вдишване 
- Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 

класифициране. 

 

  Въздействие върху здравето чрез експозиция 

  Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на 

препарати, в последното й издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато 

се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната 

при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето. 

 

12. Екологична информация 

12.1. Токсичност Не се разполага с данни. 

12.2. Токсичност за водни 

организми 

Не се разполага с данни. 

12.3. Устойчивост и 

разградимост 
Не се разполага с данни. 
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12.4. Биоакумулираща 

способност 
Не се разполага с данни. 

12.5. Преносимост в почвата Не се разполага с данни. 

12.6. Резултати от оценката 

на устойчиви, 

биоакумулиращи и 

токсични вещества 

(PBT) и на много 

устойчиви и силно 

биоакумулиращи 

вещества (vPvB) 

Не се разполага с данни. 

12.7. Други неблагоприятни 

ефекти 
Не се разполага с данни. 

Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): 

замърсяващо водите. Да не се допуска попадането неразредено, 

респ. в по-големи количества в подпочвените води, водните 

басейни или канализацията. 

 

13. Обезвреждане на отпадъците 

  Методи за третиране на 

отпадъци: 
Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания. 

Неупотребени количества да се третират като опасен отпадък (да 

не се смесват с битовите отпадъци). Да не се допуска остатъците 

да попадат в канализацията. Да не се изхвърля в мивки и тоалетни. 

 Европейска 

класификация на 

отпадъците (EAV): 

08 05 01: отпадъчни изоцианати 

16 05 04: газове в съдове под налягане 

15 01 10: опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 

  или замърсени с опасни вещества 

 

14. Информация относно транспортирането 

 Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания 

за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). 

Затова не се изисква класифицирането й. 

14.1. Номер по списъка на ООН 

ADR, IMDG, IATA 
 

UN1950 

14.2. Точно наименование на 

пратката по списъка на ООН 

ADR 

 

 

1950 АЕРОЗОЛИ 

14.3. Класове на опасност при 

транспортиране 

ADR 

Клас 

 

 
 

 

2  5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под 

налягане 
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Лист за опасности 

IMDG, IATA 

Клас 

Етикет 

Запалителни течни вещества 

2.1 

 

2.1 

2.1 

14.4. Опаковъчна група 

ADR, IMDG, IATA 

 

отпада 

14.5. Опасности за околната среда 

Морски замърсители 

 

Без приложение 

14.6. Специални предпазни мерки 

за потребителите 

EMS (мерки при злополуки в 

моретата) – номер: 

Внимание: Газове сгъстени, втечнени или разтворени 

под налягане 
 

F-D, S-U 

 Транспорт / други данни: 

ADR 

Ограничени количества (LQ) 

 

 

1 л 

 UN “Model regulation” UN1950, АЕРОЗОЛИ, 2.1 

 

15. Информация относно нормативната уредба 

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично 

законодателство относно безопасността, здравето и околната среда 

  Няма налични други важни сведения. 

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес 

 Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа. 

 

16. Друга информация 

 

16.1. Промени по отношение на предходната версия 

 Ново издание, в съответствие с Регламент (EО) № 1272/2008 (CLP) 

 

16.2. Съкращения и акроними 

ADR/RID Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п. 

CAS Chemical Abstracts Service  

CLP  Класификация, етикетиране и опаковане (Регламент (EО) Nr. 1272/2008)  

ECHA  Европейска химическа агенция 

EINECS  Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества 

HEPA  Вид на въздушния филтър с висока ефективност 



Баумит ИзиПро 
Информационен лист за безопасност  

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и 

съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г. 

 

Съставен на: 15.02.2021 г.    Преработен на:  

Версия 1, заменя издание от:     Влиза в сила на: 01.03.2021г. 

 

12 /13 

IATA  Интернационална асоциация за въздушен транспорт 

IMDG Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари 

IUPAC  Международен съюз за чиста и приложна химия 

PBT  Устойчиви, биоакумулиращи и токсични 

REACH  Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (EС) 1907/2006)  

SDB 

Flam. Gas 1 

Aerosol 1 

Press. Gas C 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1 

Carc. 2 

Lact. 

Лист с данни за безопасност 

Запалими газове – категория 1 

Аерозоли – категория 1 

Газове под налягане – сгъстен газ 

Остра токсичност – категория 4 

Корозия / дразнене на кожата – категория 2 

Сериозно увреждане / дразнене на очите – категория 2 

Респираторна сенсибилизация – категория 1 

Кожна сенсибилизация – категория 1 

Канцерогенност – категория 2 

Токсичност за репродукцията – ефекти върху или чрез лактацията 

STOT SE 3 

STOT RE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

Aquatic Chronic 4 

Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – категория 3 

Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – категория 2 

Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – категория 1 

Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – категория 1 

Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – категория 4 

vPvB  Много устойчиво и много биоакумулиращо 

  

16.3.  Основни позовавания и източници на данни в литературата  

 - 
 

16.4. Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за 

безопасност 

H220 

H280 

H302 

H315 

H317 

H319 

H332 

H334 

 

H335 

H351 

H362 

H373 

 

H400 

H410 

Изключително запалим газ. 

Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. 

Вреден при поглъщане. 

Предизвиква дразнене на кожата. 

Може да причини алергична кожна реакция. 

Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Вреден при вдишване. 

Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в 

дишането при вдишване. 

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

Предполага се, че причинява рак. 

Може да бъде вреден за кърмачета. 

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 

експозиция. 

Силно токсичен за водните организми. 

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
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Р102 

Р201 

P210 

 

P211 

P251 

P260 

P280 

P284 

 

P302+P352 

P304+P340 

 

P305+P351+P338

  

 

P308+P313 

P410+P412 

 

Р501 

 

Да се съхранява извън обсега на деца. 

Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други 

източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 

Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. 

Да не се пробива и изгаря дори след употреба. 

Не вдишвайте изпарения/аерозоли. 

Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила. 

При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища 

(предпазна маска с подходящ газов филтър (тип А1, съгл. стандарт EN 14387)). 

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/сапун. 

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, 

улесняваща дишането. 

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в про-дължение на 

няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е 

възможно. Продължавайте да промивате. 

ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. 

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи 

от +50 °C. 

Съдържанието/съдът да се изхвърли като специален отпадък. 

 

16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците 

 Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна 

среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, 

разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност. 

 

16.6. Клауза за изключенията 

 Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за 

безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията 

ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически 

смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не 

са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт 

на собствената му отговорност! 

 


