ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

FENEDUR S.A.

K apchitza ®
Дата 04/04/2013

Версия: 2

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО /сместа и на дружеството / предприятието
1.1

Идентификатори на продукта

1.1.1

Търговско име на продукта
Kapchitza®.
Лепило. Съдържа: етил-2-цианакрилат. CAS номер: 7085-85-0

1.2
1.2.1

Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби,
които не се препоръчват
Препоръчителна употреба

1.3

Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

1.3.1

1.3.2

използване на потребителите

Бомар България ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
www.bomarbg.eu
02/ 958 19 51 02/ 936 66 98
e-mail:office@bomarbg.eu
Идентификация на производителя
FENEDUR S.A.
бул. „18-ти юли” 1117. 1
1100 Монтевидео, Уругвай.
www.fenedur.com
(+598) 2900 9012 (+598) 2900 9938
Email: info@fenedur.com , webpage: www.fenedur.com

1.4
1.4.1

Телефонен номер при спешни случаи
Спешна клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg

РАЗДЕЛ 2. Класифициране на веществото или сместа
2.1

2.2

Класифициране на веществото или сместа

За пълния текст на R фразите, споменати в тази раздел, виж раздел 16.
1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
EUH202
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R36/37/38
Елементи на етикета
1272/2008 (CLP)
GHS07
Сигнална дума
Внимание
Изречения за опасност
H319
Предизвиква сериозно дразнене на очите
H315
Предизвиква дразнене на кожата.
H335
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
EUH202
Опасност. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява
на място далеч от деца.
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Препоръки за безопасност
P337+P313
При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет /
P305+P351+P338
P304+P341
P280

2.3

P332+P313
P302+P350
Други опасности

помощ.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Премахване контактните лещи, ако има такива и да се
направи. Продължавайте да промивате.
ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист
въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила /
предпазна маска за лице.
При поява на дразнене на кожата: Потърсете медицински съвет / помощ.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
няма информация

РАЗДЕЛ 3. Състав / информация за съставките

3.1

3.2

Смеси
Опасни съставки
CAS
number

EC
number

7085-85-0

230-391-5

Ethyl 2-cyanoacrylate

90-95

CLP: Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2,
STOT SE 3 ; H315, H319, H335
DSD: Xi; R36/37/38

9011-87-4

Polymer

Methyl methacrylateMethyl acrylate copolymer

5-10 %

No n-hazardous

Chemical name of the

Друга информация.

substance

Concentration

Classiﬁcation

РАЗДЕЛ 4. Мерки за оказване на първа помощ
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2
4.3

Описание на мерките за първа помощ
Вдишване
Оставете в покой. Изведете на чист въздух. Кислород или изкуствено дишане, ако е необходимо.
Потърсете медицинска помощ веднага.
Контакт с кожата
Измийте незабавно със сапун и обилно с вода. Свалете заразеното облекло веднага.
Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба. Ако кожното раздразнение продължава,
повикайте лекар.
Контакт с очите
Изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Потърсете
медицинска помощ.
Поглъщане
Да не се предизвиква повръщане, освен ако не е предписано от центъра на лекар или отрова контрол.
Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Консултирайте се с лекар.
Най-съществени симптоми и ефекти остри и настъпващи
Предизвиква очите, кожата и дразнене на дихателните пътища.
Указание за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално лечение
Изплакнете обилно с вода.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки
5.1
5.1.1

Средства за гасене
Подходящи средства за гасене
Използвайте воден спрей, устойчива на алкохол пяна, сух химикал или въглероден двуокис.

5.1.2

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за сигурност
Силна струя вода
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Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Евакуирайте персонала в защитените зони. Горенето произвежда вредни и токсични газове.
Съвети за пожарникарите
Не използвайте водна струя. Носете лични предпазни средства. Носете автономен дихателен апарат
и защитен костюм.
Специфични методи
Няма данни

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане
6.1

6.2
6.3

6.4

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Носете лични предпазни средства. Да не се вдишват парите или аерозолите. Да се избягва контакт
с кожата, очите и облеклото. Да се осигури адекватна вентилация. Пазете от открит огън, горещи
повърхности и източници на запалване. Вижте също раздел 8
Предпазни мерки за опазване на околната среда
Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.
Методи и материали за ограничаване и почистване
Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. Попийте с инертен абсорбиращ
материал (например пясък, иликагел, киселинен втвърдител, универсален втвърдител, стърготини).
Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
Позоваване на други раздели
Вижте също раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение
7.1

7.2

7.3

Предпазни мерки за безопасна работа
Вижте също раздел 8 се носят лични предпазни средства. Измийте ръцете и лицето си преди почивките
и веднага след работа с продукта. Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на
запалване. Да не се пуши. Да се осигури адекватна вентилация. Да се избягва контакт с кожата,
очите и облеклото. Да не се вдишват парите или аерозолите.
Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Съхранявайте плътно затворено в сухо, хладно и добре проветриво място. Пазете от открит огън,
горещи повърхности и източници на запалване. Избягват температури над 150°C.
Специфична (и)
Няма данни

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1

Параметри на контрол
Гранични стойности в други страни
Няма данни
DNELs
Няма данни
PNECs
Няма данни
Контрол на експозицията
Подходящ инженерен контрол
Да се осигури адекватна вентилация. Тези информационни листове за безопасност дават важна
информация за здравето и безопасността; ние предлагаме да прегледате тези документи преди
обработка на продуктите. За да бъдат тези документи ефективно средство за комуникация на опасност,
те трябва да бъдат на разположение на всички, които се справят и са отговорни за операции, свързани
с този продукт. Рисковете, свързани с идентифицираните опасности в информационния лист за
безопасност, могат да бъдат намалени или избегнати, ако служителите и клиентите са информирани,
за да е възможно тяхното възникване, и се придържат към практики за безопасна работа.
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Индивидуални мерки за защита
Защита на дихателните пътища
В случай на недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за дихателна защита.
(Газ тип филтър A2P3)
Защита на ръцете
Гумени ръкавици (EN 374)
/ лицето
Защита на очите
Защитни очила със странични предпазители, отговарящи на EN166
Защита на кожата
Лична защитна екипировка: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло.
Контрол на експозицията на околната среда

8.2.2.2

8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.3

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства
9.1 Важна информация за здравето безопасността и околната среда
9.1.1

Външен вид

бистра течност

9.1.2

Мирис

характерен

9.1.3

Граница на мириса

няма информация

9.1.4

рН

няма информация

9.1.5

Точка на топене точка / замръзване

<20°C

9.1.6

Начална точка на кипене и интервал на кипене

> 150°C (NTP)

9.1.7

Пламна ва

80°C

9.1.8

Скорост на изпаряване

<1 (бутил ацетат = 1))

9.1.9

Запалимост (твърдо вещество, газ)

няма информация

9.1.10

Свойства на експлозията

9.1.10.1 Долна експлозия на експлозия

няма информация

9.1.10.2 Горна граница на експлозия

няма информация

9.1.11

Парно налягане

0,2 мм живачен стълб (20°C)

9.1.12

Плътност на парите

3

9.1.13 Относителна плътност
9.1.14

0.9-1.1

Разтворимост (ите)

9.1.14.1 Разтворимост вода

полимеризация

9.1.14.2 Мастна разтворимост (разтворител - посочва се маслото) няма информация
9.1.15

Коефициент на разпределение: n-октанол / вода

няма информация

9.1.16

Температура на самозапалване

няма информация

9.1.17

Температура на разлагане

са. 150°С

9.1.18

Вискозитет

Не са намерени данни

9.1.19

Свойства на експлозията

няма информация

9.1.20

Оксидиращи свойства

няма информация

9.2

Друга информация

няма информация
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РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Реактивност
Стабилен при нормални условия.
Химична стабилност
Стабилен при нормална температура на околната среда и налягане.
Възможност за опасни реакции
Полимеризация може да се случи с вода и Несъвместими материали.
Условия, които трябва да се избягват
Топлина, пламъци и искри. Да се пази от пряка слънчева светлина.
Несъвместими материали
Амини, Основи, пероксиди, Възпламеним материал
Опасни продукти на разпадане
Въглеродни оксиди, азотни оксиди (NOx).

РАЗДЕЛ 11. Данни за токсикологията
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1.6
11.1.7
11.2

Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност
Няма данни
Раздразване и корозия
Дразни очите и кожата.
Сенсибилизация
Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. Възможна е сенсибилизация при вдишване.
Субакутна, субхронична и продължителна токсичност
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
STOT-еднократна експозиция
Вдишване на препарата може да причини белодробен оток и пневмонит. Остро дразнене
на дихателната система води до стягане в гърдите и астматично състояние.
STOT-повтаряща се експозиция
Може да причини алергична кожна реакция.
Опасност при вдишване
Няма данни
Друга информация за остра токсичност
Няма данни

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3

Токсичност
Водна токсичност
Няма данни
Токсичност за други организми
Няма данни
Устойчивост и разградимост
Биоразлагането
Няма данни
Химическа деградация
Няма данни
Потенциал за биоакумулиране
Няма данни за самия продукт.
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Преносимост в почвата
няма данни
Резултати от оценката вУвБ PBT и
няма данни
Други неблагоприятни ефекти
няма данни

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
13.1

Методи за третиране на отпадъци
Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местното законодателство.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

Номер по ООН
Не е класифициран като опасен по отношение на правилата за транспорт.
Точното на наименование на пратката
Не е класифициран като опасен по отношение на правилата за транспорт.
Клас (ове)
Не е класифициран като опасен по отношение на правилата за транспорт.
Опаковъчна група
Не е класифициран като опасен по отношение на правилата за транспорт.
Опасности за околната среда
Изпускане в околната среда, трябва да се избягва.
Специални предпазни мерки за потребителите
Лична защитна екипировка: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно
облекло
Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
няма данни

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМАТИВНАТА УРЕДБА
15.1

15.2

Безопасността, здравето и околната среда / законодателство Специфични за веществото
или сместа
няма данни
Оценка на безопасност на химичните
няма данни

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
16.1
16.2

16.3
16.4

Добавки, заличавания, Ревизии
Версия: 2
Указател или съкращения и акроними
-Достигане: Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006
-CLP: Регламент (ЕО) № 1272/2008
-DSD: Класификация според Европейка Директива 67/548 / ЕИО или 1999/45 / ЕО
Основни препратки и литературни източници за данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008.
Класификация
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008, 9 (4). Класификация в съответствие с Регламент (ЕС) 1272/2008
таблицата на съответствието 67/548 / ЕИО или 1999/45 / ЕО (приложение VII на CLP)
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16.5

Списък на съответните R фрази, предупреждения за опасност, фрази за безопасност и / или
препоръки за безопасност
R36/37/38
Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
H315
Предизвиква дразнене на кожата.
H319
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

16.6

Номер за спешни повиквания
Общоевропейски номер за спешни повиквания: 112

Contact a poison control centre. List of Telephone Numbers :
AUSTRIA (Vienna Wien) +43 1 406 43 43; BELGIUM (Brussels Bruxelles) +32 70 245 245;
BULGARIA (Sofia) +359 2 9154 409; CZECH REPUBLIC (Prague Praha) +420 224 919 293;
DENMARK (Copenhagen) 82 12 12 12; ESTONIA (Tallinn) 112; FINLAND (Helsinki) +358 9 471
977; FRANCE (Paris) +33 1 40 0548 48; GERMANY(Berlin) +49 30 19240; GREECE (Athens
Athinai) +30 10 779 3777; HUNGARY (Budapest) 06 80 20 11 99;ICELAND (Reykjavik) +354
525 111, +354 543 2222; IRELAND (Dublin) +353 1 8379964; ITALY (Rome) +3906 305 4343;
LATVIA (Riga) +371 704 2468; LITHUANIA (Vilnius) +370 5 236 20 52 or +370 687
53378;MALTA (Valletta) 2425 0000; NETHERLANDS (Bilthoven) +31 30 274 88 88; NORWAY
(Oslo) 22591300;POLAND (Gdansk) +48 58301 65 16 or +48 58 349 2831; PORTUGAL (Lisbon
Lisboa) 808 250 143; ROMANIA (Bucharest) +40 21 3183606 SLOVAKIA (Bratislava) +421 2 54
77 4166; SLOVENIA (Ljubljana) + 386 41 650 500; SPAIN (Barcelona) +34 93 227 98 33 or +34
93 227 54 00 bleep 190; SWEDEN (Stockholm) 112 or +46 833 12 31 (mon-fri 9.00-17.00);
UNITED KINGDOM (London) 112 or 0845 4647 (NHS Direct).
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