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T O P C H E M 

 
ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА 

 
ПАСТА ПРОТИВ ПРЪСКИ РО 

 
 
Дата на издаване: 1999-11-16 

Дата на обновяване: 2004-12-06 

В съответствие с: ISO 11014-1 и 2001/58/ЕС 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕПАРАТА И КОМПАНИЯТА 

Идентификация на продукта: Заваръчни продукти 

Производител: Zaklad Chemii Technicznej TOPCHEM 

25-756 Келце, ул. Баритова 12, Полша 

Тел./факс: +48 41 3454747  

Приложение и употреба: Защита на заваръчната горелка по време на 

заваряване 

Търговско наименование: Паста против пръски РО 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА 

Препарат 
 

Химична същност: Смес от органични съединения и рафинирани масла 

Опасни компоненти, 

химично название, формула 

CAS номер EEC номер Съдържание 

тегло-% 

Рисков код/ 

R-фраза* 

 Не е 

класифицирана 

   

Допълнителна информация: Класификация според директива 99/545/ЕЕG. Не 

съдържа съединения, представляващи здравен или екологичен риск съгласно 

текущите директиви на ЕС. 



3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ 

Опасност за здравето (R-фрази): Малко вероятно. 

Влияние върху околната среда: При употреба според указанията не са 

вероятни вредни влияния върху околната среда. 

 

4. ПЪРВА ПОМОЩ 

Уверете се, че сте осигурили своята лична безопасност, преди да правите опити 

за спасяване и оказване на първа помощ. За по-подробна информация направете 

справка в резюмето на мерките по безопасност. 

Вдишване: Малко вероятно. 

При попадане в очите: Изплакнете очите с чиста вода с ниско налягане. Ако 

раздразнението продължи, потърсете лекарска помощ. 

Контакт с кожата: Малко вероятно. 

Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Потърсете лекарска помощ 

незабавно. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА 

Класификация на запалимост: Не е класифицирана. Пастата не е 

леснозапалима.  

Точка на запалване/ Метод: Неприложимо. 

Температура на самовъзпламеняване: >250оС (482оF) 

Граници на възпламеняване: 

Ниски: Неприложимо. 

Високи: Неприложимо. 

Опасни запалими продукти: Няма познати. 

Да се избягват следните материали: Силни окислителни вещества. 

Да се избягват следните условия: Температури >120оС (248оF) 

Вещество за потушаване на пожар:  Въглероден двуокис, сух прах, пяна или 

водна мъгла. Не използвайте водна струя. 

Особени опасности при излагане: Няма познати. 

Специални защитни средства: Няма познати. 

 



6. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РАЗЛИВ НА ВЕЩЕСТВОТО 

Предпазни мерки при разлив 

Мерки за лична безопасност: Опасност от подхлъзване при разливане на 

продукта. 

Предпазни мерки за околната среда: Няма. 

Почистване: Поставете в контейнер. 

 

7. УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ 

Употреба: Не се изискват специални мерки за безопасност. 

Съхранение: Дръжте капачката плътно затворена, за да няма достъп до 

продукта. Не са необходими други специални мерки. 

 

8. КОНТРОЛНИ УСТРОЙСТВА/ЛИЧНА ЗАЩИТА 

Контролни устройства: Не се изискват. 

Лична защита: Измийте ръцете си много добре след работа. Избягвайте 

продължителен контакт с продукта. 

 

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Физическо състояние (форма, цвят, мирис) при 20оС: Полутвърда. Лек мирис 

на нафта. 

Точка на кипене: 300-500 оС 

Точка на възпламеняване / Взривни свойства: Над 220оС 

Специфични температури: На топене – 37–60 оС 

рН: Неприложимо. 

Плътност: 0.8 – 0.9 г/см3 
при 20 о

С 

Разтворимост във вода: Неразтворима. 

Разтворимост в органични разтворители: Разтворима във въглеводороди. 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

Стабилност: Стабилна при нормални условия, не полимеризира. 

Да се избягват следните условия: Пламък. 

Да се избягват следните материали: Силни окислителни вещества. 

Опасни продукти на разлагане: В нормални условия не се получават. 

 



11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Въз основа на съставките на продукта:  

Орално LD50 (плъх): >2г/кг. Кожно LD50 (заек) >2г/кг. 

Остри въздействия върху здравето: 

Зрение: Може да причини краткотрайно раздразнение. 

При вдишване: Ниската летливост прави вдишването малко вероятно. 

При поглъщане: Може да причини световъртеж, повръщане и разстройство. 

Хронични въздействия върху здравето: 

Кожа: Многократен и продължителен контакт с кожата може да причини кожни 

заболявания. 

Хронични въздействия/ Канцерогенност: Не са вероятни. 

Въздействия върху репродуктивните способности/ развитието: Не са 

вероятни. 

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Въздействие върху околната среда: При употреба и изхвърляне съгласно 

указанията, няма вредни въздействия върху околната среда. 

Мобилност: Нелетлива/ неразтворима във вода. 

Разпадане: Подлага се на бавна биодеградация в аеробни условия. 

 

13. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕТО 

Продуктът и опаковката трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните 

и национални наредби. Може да бъде изгорен. Този материал НЕ е 

класифициран като опасен. Използвайте само лицензирани превозвачи и 

разрешени площи за изхвърляне на отпадъци и се придържайте към всички 

закони. 

 

14. ТРАНСПОРТ 

Продуктът не е класифициран като опасен за превоз по въздух, море или 

сухоземни пътища. 

Точно транспортно наименование: Неспецифицирано. 

DOT клас на опасност: Неспецифициран. 

Идентификация по UN: Неспецифицирана. 

Опаковъчна група: Нерегламентирана. 



Етикети: Нерегламентирани. 

Вещество замърсяващо морската флора и фауна: Не 

 

15. НАРЕДБИ 

Производителите или дистрибуторите на потребителни стоки са задължени да 

представят документ, посочващ опасностите, при положение, че стоката 

съдържа съставки, за които е открито, че причиняват рак, аномалии при 

новородени или дефекти в репродуктивните способности. Ако този продукт 

съдържа съставка, която причинява рак или е токсична за репродуктивната 

система, тя ще бъде посочена по-долу: 

Няма такива съставки в този продукт. 

 

16. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Този продукт трябва да бъде съхраняван и употребяван съгласно общоприетата 

индустриална практика за спазване на работна хигиена. 

 


