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Версия Преработено 
издание (дата): 

Номер на ИЛБ: Дата на последно 
издание: 21.01.2019 г. 

2 03.06.2019 г. 0893102941-02  
 

Дата на първо 
издание: 12.12.2014 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
съгласно чл. 31 от Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) 

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

1.1 Идентификатор на продукта 

Търговско наименование Защитен спрей за заваряване 400 мл 
Код на продукта 0893102941 

 

1.2 Идентифицирани употреби на сместа, които са от значение, и употреби, които не се 

препоръчват 

 

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Фирма/Доставчик ВЮРТ- България ЕООД 
с. Герман, ул. Манастирска воденица № 53 
1186, София 

Телефон +359 2 965 99 55 
Факс +359 2 965 99 66 
Електронна поща на 
лицето, отговарящо за 
SDS 

prodsafe@wuerth.com 

 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи 

Национален токсикологичен информационен център 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 
 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на сместа 

Класификация съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Употреба на сместа Предотвратява натрупването на пръски. 

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/
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Опасно, Аерозоли 1, Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да се пръсне при 
нагряване. 

 

 

Внимание, Carc. 2, Предполага се, че причинява рак. 

Неблагоприятни физикохимични въздействия, въздействия върху човешкото здраве и околната 
среда: Няма други опасности. 

2.2 Елементи на етикета 

Обозначение съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Пиктограми за опасност 

 

Предупреждения за опасност: H222+H229 – Запалим аерозол. Съд под налягане. Може да 
експлодира при нагряване. 
H351 – Предполага се, че причинява рак. 

 

Препоръки за безопасност P102 – Да се съхранява извън обсега на деца. 
P201 – Преди употреба се снабдете със специални 
инструкции. 
P202 –  Не използвайте преди да сте прочели и разбрали 
всички предпазни мерки 
за безопасност. 
P210 –  Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, 
искри, открит пламък, и други източници на запалване. P211 - 
Да не се пръска към открит пламък или друг източник на 
запалване. 
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба. 
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазни 
очила/предпазна маска за лице. 
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P308+P313 - При явна или предполагаема експозиция: 
Потърсете медицински съвет/ помощ. 
P405 – Съхранявайте под ключ. 
P410+P412 – Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се 
излага на температури по-високи от 50 °C/122° F. 
Тютюнопушенето забранено. 
P501 – Съдържанието/опаковката се депонира съгласно 
приложимото законодателство. 
 

 
Специални разпоредби: няма 
Съдържа: дихлорометан; метилен хлорид 
Специфични разпоредби съгласно Приложение XVII на REACH и последващите изменения: 
Няма 
 
2.3. Други опасности 
vPvB вещества: няма 
PBT вещества: няма 
Други опасности: 
Нама други опасности 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/Информация за съставките 

3.2 Смеси 

Опасни компоненти по смисъла на Регламент CLP и съответната класификация 

 Съставки 

Количество Наименование Идентификационен номер Класификация 

>= 50% - < 

60% 

дихлорометан; 

метиленхлорид 

Index №:  602-004-00-3 

CAS №:  75-09-2 

EC №: 

Регистрационен 

номер: 

200-838-9 

01-2119480404-

41-XXXX 
 

 3.6/2 Carc. 2 H351 

>= 20% - < 

25% 

пропан Index №  601-003-00-5  

CAS №:  74-98-6 

EC №: 

Регистрационен 

номер:  

200-827-9 

01-2119486944-

21-XXXX 
 

 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  

 2.5 Press. Gas H280 

>= 7% - < 

10% 

бутан Index №: 601-004-00-0  

CAS №:  106-97-8 

EC №: 203-448-7 

 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  

 2.5 Press. Gas H280 
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Регистрационен 

номер: 

01-2119474691-

32-XXXX 
 

>= 5% - < 7% изобутан Index №:  601-004-00-0  

CAS №:  75-28-5  

EC №: 

Регистрационен 

номер:    

200-857-2 

01-2119485395-

27-XXXX  
 

 2.2/1 Flam. Gas 1 H220  

 2.5 Press. Gas H280 

 

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Общи указания - 
Защита на оказващите първа 
помощ 

- 

В случай на вдишване Преместете пострадалия на чист въздух и го оставете на топло и в 
покой. 

В случай на контакт с кожата Зоните на тялото, които са - или само се подозира, че са влезли в 
контакт с продукта, трябва незабавно да се изплакнат обилно с 
течаща вода и евентуално със сапун. 
Измийте обилно с вода и сапун. 
Измийте добре тялото (душ или вана). 
Незабавно свалете замърсеното облекло и изхвърлете безопасно 

В случай на контакт с очите В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете 
лекарска помощ. 

В случай на поглъщане НЕ причинявайте повръщане. 
 

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

Няма 

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 

лечение 

В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ (ако е 

възможно, да се покажат указания за употреба или информационен лист за безопасност). 

Лечение: Няма 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1 Пожарогасителни средства 

Подходящи 
пожарогасителни средства 

пожарогасител с CO2 или сух химикал. 

Неподходящи пожарогаси-
телни средства 

Няма информация. 
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5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности за 
здравето при пожарогасене  

Да не се вдишват газове от експлозия и горене. 
Изгарянето предизвиква тежък дим. 

 

5.3 Съвети за пожарникарите 

Специални предпазни 
средства за пожарникарите 

Използвайте подходящ дихателен апарат. 
Замърсената вода от гасенето да се събира отделно. Това не 
трябва да се изпуска в канализацията. 
Преместете неповредени контейнери от непосредствената 
опасна зона, ако това може да стане безопасно. 

 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

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

Лични предпазни мерки Носете лични предпазни средства. 
Отстранете всички източници на запалване. 
Преместете хората на безопасно място. 
Виж защитните мерки по точки 7 и 8. 

 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Предпазни мерки за 
опазване на околната среда 

Да не се допуска попадане в почвата / подпочвения слой. Да 
не се допуска попадане в повърхностни води или 
канализации. 
Запазете замърсената промивна вода и я изхвърлете. 
В случай на изтичане на газ или на влизане във водни 
пътища, почва или канализация, информирайте отговорните 
органи. 
Подходящ материал за поемане: абсорбиращ материал, 
органичен, пясък 

 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

Средства за почистване Измийте обилно с вода. 
 

6.4 Позоваване на други раздели 

Виж също раздел 8 и 13. 

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 
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Технически мерки Да се избягва контакт с кожата и очите, вдишване на пари и 
мъгла. Упражнявайте най-голяма грижа, когато работите или 
отваряте контейнера. 
Не използвайте празен контейнер преди да са били 
почистени. 
Преди да извършите операции по прехвърляне, уверете се, 
че в контейнерите няма несъвместими остатъци от 
материали. 
Замърсените дрехи трябва да се сменят преди да влязат в 
зоните за хранене. 
Да не се яде или пие по време на работа. 
Вижте също раздел 8 за препоръчваните защитни средства. 

 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Изисквания за складови 
помещения 

Да се съхранява под 20 ° C. Да се съхранява далеч от 
неопазени източници на пламък и топлина. Избягвайте пряко 
излагане на слънчева светлина. 
Да се съхранява далече от неохраняем пламък, искри и 
източници на топлина. Избягвайте пряко излагане на 
слънчева светлина. 
Да се съхранява далече от храна, напитки и фуражи. 
Несъвместими материали: 
Никакви по-специално. 
Указания относно складовите помещения: 
Охладени и адекватно вентилирани. 

 

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

Специфична употреба(и) Няма информация 
 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1 Параметри на контрола 

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда 

(Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 от Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на 

работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа) 

№ по ред Химичен агент CAS № Гранични стойности Забележка 

   8 часа 15 min 

бр. 
вл/cm3 

ppm mg/m3 ppm 
 

 

  72 Бутан 106-97-8 1900  

278 Метиленхлорид 
(дихлорометан) 

75-09-2 353  100 706 200 
 

кожа 

393 Пропан 74-98-6 1800  

 
DNEL гранична стойност на експозицията, няма 
PNEC гранична стойност на експозицията, няма 
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8.2 Контрол на експозицията 

Защита на очите: Използвайте близки предпазни очила, не 
използвайте очни лещи. 

Защита за кожата: Използвайте облекло, което осигурява 
цялостна защита на кожата, напр. памук, 
гума, PVC или витон. 
 

Защита на ръцете: 
 

Използвайте защитни ръкавици, които 
осигуряват цялостна защита, напр. P.V.C., 
неопрен или каучук. 
 

Защита на дихателните пътища: 
 

Не е необходимо за нормална употреба. 
 

Термични опасности: 
 

Няма  
 

Контрол на експозицията на околната среда: 
 

Няма  
 

Подходящ инженерен контрол: 
 

Няма  
 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 

Свойства Стойност/описание 

Външен вид и цвят: Светлокафява течност 

Мирис: характерен 

Праг на мирис: N.A. 

pH: N.A. 

Точка на топене/ точка на замръзване: N.A. 

Начална точка на кипене и интервал на 

кипене: 

N.A. 

Точка на възпламеняване: <0 ° C 

Скорост на изпаряване: N.A. 

Запалимост на твърдо / газообразно 

вещество: 

N.A. 

Горна / долна граница на запалимост или 

експлозия: 

N.A. 

Парно налягане: N.A. 

Плътност на парите: N.A. 
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Относителна плътност: 1,3 г/мл  

Разтворимост във вода: Частична 

Разтворимост в масло: Разтворимо 

Коефициент на разпределение (n-октанол / 

вода): 

N.A. 

Температура на самозапалване: N.A. 

Температура на разлагане: N.A. 

Плътност: N.A. 

Експлозивни свойства: N.A. 

Оксидиращи свойства: N.A. 

 

9.2 Друга информация 

Свойства: Стойност: 

Смесимост: N.A. 

Разтворимост на мазнини: N.A. 

Проводимост: N.A. 

Релевантни свойства на групите вещества: N.A. 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1 Реактивоспособност 

Стабилен при нормални условия 

10.2 Химична стабилност 

Стабилен при нормални условия 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Може да се запали при контакт с окислителни минерални киселини и силни окислители. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Стабилен при нормални условия. 

10.5 Несъвместими материали 

Избягвайте контакт с горими материали. Продуктът може да се запали. 

10.6 Опасни продукти на разпадане 

Няма такива. 
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Токсикологична информация за продукта: 

Няма 

Токсикологична информация за основните вещества в продукта: 

Няма 

Ако не е посочено по друг начин, информацията, изисквана в Регламент (ЕС) 2015/830, 

изброена по-долу, трябва да се счита за неприложима. 

а) остра токсичност; 

б) корозия / дразнене на кожата; 

в) сериозно увреждане / дразнене на очите; 

г) дихателна или кожна сенсибилизация; 

д) мутагенност на зародишните клетки; 

е) канцерогенност; 

ж) токсичност за репродукцията; 

з) STOT - единична експозиция; 

и) STOT - повтаряща се експозиция; 

к) опасност при вдишване. 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1 Токсичност 

Създайте добри работни практики, така че продуктът да не се изпуска в околната среда. 

12.2 Устойчивост и разградимост 

Няма информация 

12.3 Биоакумулираща способност 

Няма информация 

12.4 Преносимост в почвата 

Няма информация 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 

vPvB Вещества: Няма - PBT Вещества: Няма 
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12.6 Други неблагоприятни ефекти 

Няма информация 

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Възстановете, ако е възможно. Предайте на оторизирани инсталации за обезвреждане или за 

изгаряне при контролирани условия. При това спазвайте действащите местни и национални 

разпоредби. 

 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

14.1 Номер по списъка на ООН 

UN ADR № 1950 
UN IATA №: 1950 
 

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

Аерозол с капацитет от 1000 cm3 или по-малко 
 

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране 

Клас по ADR 2 
Етикет по ADR UN 1950 Аерозоли 
Клас по IATA 2.1 
Клас по IMO 2.1 
 

14.4 Опаковъчна група: III 

14.5 Опасности за околната среда 

Неприложимо 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 

Неприложимо 

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

Не 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда 

Регламент (ЕО) n. 1907/2006 (REACH) 

Регламент (ЕО) n. 1272/2008 (CLP) 
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Регламент (ЕО) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) и (ЕС) n. 758/2013 

Регламент (ЕС) 2015/830 

Регламент (ЕС) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 

Регламент (ЕС) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 

Регламент (ЕС) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 

Регламент (ЕС) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 

Регламент (ЕС) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Регламент (ЕС) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 

Ограничения, свързани с продукта или веществата, съдържащи се в приложение XVII Регламент 

(ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения: 

Ограничения, свързани с продукта: Вписване 3, Вписване 40 

Ограничения, свързани с съдържащите се вещества: Вписване 59 

Когато е приложимо, направете справка със следните регулаторни разпоредби: 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях(Seveso III)- Категория съгласно приложение 1, част 1. Продуктът 

принадлежи към категория: P3a 

Регламент (ЕО) № 648/2004 (детергентите). 

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на 

органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, посл. изм. ДВ. 

бр.84 от 20 Октомври 2017г 

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа 

 

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес 

Не е извършена оценка на безопасността на сместа 

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

H351 Предполага се, че причинява рак. 
H220 Изключително запалим газ. 
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. 
 

Клас на опасност и 
категория на опасност 

Код Описание 

Flam. Gas 1 2.2/1 Запалим газ, Категория 1 
Aerosols 1 2.3/1 Аерозол, Категория 1 
Press. Gas 2.5 Газове под налягане 
Carc. 2 3.6/2 Канцерогенност, Категория 2 
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Този информационен лист за безопасност е напълно актуализиран в съответствие с Регламент 
2015/830. 
Класификация и процедура, използвана за извличане на класификацията на смеси съгласно 
Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]: 
 

Класификация, съгласно Регламент (EC) Nr. 
1272/2008 

Процедура на класификация 

Aerosols 1, H222+H229 На базата на тестови данни 
Carc. 2, H351 Метод на изчисляване 

 
Този документ е изготвен от компетентно лице, което е преминало подходящо обучение.  
 
Информацията, съдържаща се тук, се основава на нашето познание на горепосочената дата. Той 
се отнася единствено до посочения продукт и не представлява гаранция за определено качество. 
Задължение на потребителя е да гарантира, че тази информация е подходяща и пълна по 
отношение на предвидената специфична употреба. 
Този ИЛБ отменя и заменя предишното съобщение. 
 
ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни 
пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - 
Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Амери-канско 
дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Кар-
циноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за 
стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по 
химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, 
свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Авариен 
график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); 
ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална 
хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за 
изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въз-душен транспорт; IBC - 
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни 
химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибитор-на концентрация; ICAO - 
Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък 
на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на 
опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и 
здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; 
KECI - Корейски инвентаризационен спи-сък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална 
концентрация за 50% от членове-те на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от 
членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция 
за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - 
Концентрация без наблю-даван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван 
(неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - 
Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на 
замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински 
инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) 
зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химика-ли; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - 
Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC 
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- вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на 
химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на 
токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много 
устойчиво и много биоакумулиращо. 

Допълнителна информация  
Източниците на основната информация, 
използвани при съставянето на 
информационния лист за безопасност 

: 

Класификация на сместа: Процедура по класифициране: 
  

 

Информацията, предоставена в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна, 

доколкото се простират знанията и данните, с които разполагаме, към момента на неговото 

публикуване. Информацията е предвидена да послужи единствено като насока за безопасното 

боравене, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване на 

въпросния материал, и не следва да се счита за гаранция или спецификация за качество от 

какъвто и да било тип. Предоставената информация се отнася единствено до конкретния 

материал, посочен в началото на Информационния лист за безопасност (SDS) 
 

и е възможно да не е валидна, когато материалът, за който се отнася Информационния лист за 
безопасност (SDS), се използва в комбинация с други материали или в дадени процеси, освен 
ако те не са упоменати в текста. Потребителите следва да се запознаят с ин-формацията и 
препоръките за конкретното предназначение с оглед на боравенето, употребата, обработката и 
съхранението на материала, за който се отнася Информационния лист за безопасност (SDS), като 
направят преценка доколко той е подходящ за крайния продукт на клиента, ако това е 
необходимо. 
 

BG / BG 


