
 
 

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

IDEAL PU 78 – MАТОВО – КОМП.“B“ 

1. ИДЕНТИЦИКАЦИЯ НА СУБСТАНЦИЯТА/ СМЕСТА И НА КОМПАНИЯТА/ ПРЕДПРИЯТИЕТО. 

1.1. Данни за продукта:  IDEALPU78 – COMP.В – Matt (2,30 Kg) 

1.2. Химично описание: Втвърдител за алифатни покрития. 

1.3. Данни на доставчика на Листа за безопасност: 
IDEAL WORK S.R.L. 
Via Kennedy 52 
31030 VALLA’DI RIESE PIO X (TV) – ITALIA 
Tel.: +39-0423-4535 
Fax: +39-0423-748429 

1.3.1. МОЛ: Лука Семинати 
Електронен адрес: info@idealwork.it 
 

1.4. Телефонен номер на спешна помощ: Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Cà Granda – 
Milano ; Telephone: +39-02-66101029 

 
Дата на издаване: Август 2010 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1. Класификация на субстанцията или сместа 

Продуктът е опасен според Директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и последвали изменения. 

Ето защо, този продукт изисква ИЛБ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1907/2006 и последвали 

изменения. Допълнителна информация за здравето и/или околната среда могат да бъдат 

намерени в Раздели 11 и 12 от настоящия ИЛБ. 

 

Символи на опасност:   Xn 

R фрази:     10-20/21-43 

 
2.2. Идентификация на опасностите 
 
Поради неговите химико-физични свойства, този продукт се класифицира като запалим 

(точка на запалване 21°С или по-висока и 55°С или по-ниска). 
 
ВРЕДЕН ПРИ ВДИШВАНЕ И ПРИ КОЖЕН КОНТАКТ. 
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ПРИ КОЖЕН КОНТАКТ. 
Продуктът съдържа изоцианати. 
Спецификациите на производителя са следните: 



 
 

Готов-за-употреба продукт съдържащ изоцианати може да раздразни лигавиците, 
особено тази на дихателната система, и може да доведе до реакции на свръхчувствителност. Пари 
или аерозолно вдишване може да доведе до чувствителност.  

Да се предприемат всички мерки, използвани за всички продукти, съдържащи 
разтворители, докато се манипулира  със съдържащи изоцианатни продукти. Избягвайте пари и 
вдишване на аерозол. Хора с алергични или астматични прецеденти, или със заболявания на 
дихателните пътища, не трябва да боравят с продуктите съдържащи изоцианати. 

 
3. СЪСТАВ/ ОНФИРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ. 

Име   Концентрация % (С)  Класификация 
КСИЛЕН (СМЕС ОТ ИЗОМЕРИ)  9 <= С < 10.5   R10 
CAS No 1330-20-7       Xn  R20/21 
CE No 215-535-7        Xi  R38 
Index No 601-022-00-9        Note C 
 
АЛИФАТЕН ПОЛИИЗОЦИАНАТ  74 <= С < 78  Xi  R43 
CAS No 28182-81-2 
 
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ АЦЕТАТ 12 <= С < 13,5   R10 
CAS No 108-65-6       Xi  R36 
CE No 203-603-9 
Index No 607-195-00-7 
 
ЕТИЛБЕНЗЕН    2 <= С < 2,5  F  R11 
CAS No 100-41-4       Xn  R20 
CE No 202-849-4 
Index No 601-023-00-4 
 
ХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИ-ИЗОЦИАНАТ 0,4 <= С < 0,45  T R23 
CAS No 822-06-0       Xn  R42/43 
CE No 212-485-8        Xi  R36/37/38 
Index No 615-011-00-1        Note 2 

 
Пълният текст на R-фразите е определен в секция 16. 

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ. 

ОЧИ: Промивайте обилно с чиста, прясна вода в продължение най-малко на 15 мин. 
Потърсете съвет от лекар. 
 
КОЖА: Измийте обилно с вода. Съблечете замърсените дрехи. Ако дразненето продължи, 
да се потърси медицинска помощ. Изперете замърсеното облекло преди да го ползвате 
отново. 
 
ВДИШВАНЕ: изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е неравномерно, 
потърсете медицинска помощ. 
 



 
 

ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно да се потърси медицинска помощ. Да се предизвика повръщане 
само ако е препоръчано от лекар. Никога не давайте каквото и да е през устата на човек, 
изпаднал в безсъзнание. 

 

 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

 
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Използвайте струя вода за охлаждане на контейнерите, за да избегнете разграждането 
на продукта и създаване на вещества, потенциално вредни за здравето. Превишаване на 
налягането може да се образува в контейнерите изложени на пожар и да има риск от 
експлозия. Да се носи винаги пълна защитна, огнеупорна екипировка. Събирайте водата 
от гасенето и не позволявайте източване в канализационната система. Изхвърлете 
замърсената вода и остатъците от огъня според приложимите регламенти. 
 
ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Пожарогасителното оборудване трябва да  съдържа въглероден двуокис, пяна или 
химически прах. За течове на продукта и разливи, които не са ползвани са гасене, 
небулизирана вода могат да бъдат използвани, за да се разсеят запалими изпарения и за 
предпазване на физически лица, работещи по спиране на изтичането.  
 
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОРАДИ ВЪПРОСИ 
ЗА СИГУРНОСТ 
Да не се ползва водна струя. Водата не е ефикасна за потушаване на пожар, но може да 
се използва за охлаждане на контейнери, изложени на пламъци, за да се предотврати 
експлозия. 
 
ОПАСНОСТИ, ПИРИЧИНЕНИ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР 
Не вдишвайте продукти от запалването (въглеродни окиси, токсични пиролизни 
продукти, др.) 
 
СПЕЦИАЛНО ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА ГАСЯЩИТЕ ПОЖАРА 
Каска с козирка, огнеупорни дрехи (огнеупорно яке и панталони с връзки около ръцете, 
краката и кръста), работни ръкавици (огнеупорни, против нарязване и диелектрически), 
автономен дишащ апарат (със самозащита). 
 

 

 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 
Отстранете всички източници на запалване (цигари, пламък, искри, др.) от мястото на 
изтичане. Ако няма противопоказания, пръскайте твърди частици с вода, за да 
предотвратите образуването на прах. Използвайте оборудване за дишане, ако 
изпаренията или праха се освобождават във въздуха. Блокирайте изтичането, ако 
няма опасност. Не докосвайте повредените съдове или изтеклия продукт преди да 
облечете подходящо `защитно облекло. За информация относно риска, за околната 



 
 

среда и здравето, защита на дихателните пътища, вентилационно оборудване и лични 
защитни средства, вижте други раздели от този Лист. 
 
МЕРКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Продуктът не трябва да навлиза в канализации, повърхностни води, подземни води и 
прилежащи райони. 
 
МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
Използвайте инертен абсорбиращ материал (пясък, вермикулит, диатомит, Кизелгур, 
др.), за да попиете изтеклия продукт. Събирайте по-голяма част от останалия 
материал и го депозирайте в контейнери за изхвърляне. Ако няма противопоказания, 
с водоструйка, за да се премахнат остатъците от продукта. Уверете се, че мястото на 
изтичането е добре проветрено. Замърсеният материал трябва да се изхвърля в 
съответствие с разпоредбите, посочени в точка 13. 

 

 
7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:  Спазвайте обичайните хигиенни предпазни 
мерки. 
Технически мерки:  Осигурете достатъчна вентилация! 
Съхранявайте контейнерите затворени, когато не се употребяват. 
Мерки срещу огън  и експлозии: Дръжте далеч от топлина, открити пламъци, искри и 
други източници на запалване. Не пушете. 
 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 
Съхранявайте в оригинални, затворени и етикетирани контейнери. 
Мястото на съхранение трябва да бъде добре проветрено и почистено. 
Съхранявайте в хладно и сухо място. Следвайте инструкциите на етикета. 
Несъвместими материали:  не са известни. 
Опаковащ материал: няма специално предписание. 
 
7.3. Специфична крайна употреба(и): 
За специални приложения на продукта, можете да се отнесете до конкретна информация 
или да се свържете ес доставчика. 
 

 
8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА. 
 

8.1. Гранични стойности на изложение: 
 

Име Тип Държава TWA/8h STEL/15min   

 mg/m3 ppm mg/m3 ppm  
КСИЛЕН (СМЕС ОТ ИЗОМЕРИ) 

 TLV-
ACGIH 

 434  651   кожа 

 OEL EU 221 50 442 100  кожа 

 OEL IRL  50  100  кожа 



 
 

 WEL UK  50  100  кожа 

1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ АЦЕТАТ 
 OEL EU 275 50 550 100  кожа 

 OEL IRL  50  100  кожа 

 WEL UK  50  100  кожа 
ЕТИЛБЕНЗЕН 

 TLV-
ACGIH 

 434  543   кожа 

 OEL EU 442 100 884 200  кожа 

 OEL IRL  100  125  кожа 
 WEL UK  100  125  кожа 

ХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИ-ИЗОЦИАНАТ 

 TLV-
ACGIH 

 0,034     кожа 

 OEL IRL 0,02  0,07   кожа 
 WEL UK 0,02  0,07   кожа 

 
TLV от сместа на разтворител: 00,95 mg/m3 
 
 

8.2. Контрол при експозицията 
Тъй като използването на адекватно техническо оборудване трябва винаги да взима 
приоритетно над личните средства за защита, уверете се, че работното място е добре 
проветрено посредством ефективни локална аспирация или вентилация за въздух. Ако 
такива операции не правят възможно поддържане концентрацията на продукта под 
разрешените норми в работна среда, осигурете защита на дихателните пътища, която 
трябва да бъде използвана. Разгледайте етикета на продукта за подробности относно 
опасности по време на използване. Попитайте за съвет производителя на химическата 
субстанция при избора на защитна екипировка. Екипировка за лична защита трябва да 
съответства на правилата в сила, посочени по-долу.  
 
ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ 
Защитете ръцете с категория І (ДИРЕКТИВА 89/686/ЕЕС и стандарт EN 374) работни 
ръкавици, като тези направени от PVA, бутил, флуороеластомер или еквивалентно. 
Следното трябва да бъде взето предвид при избиране на материал за работни ръкавици: 
разпадане, време за разкъсване и проникване. Устойчивостта на работните ръкавици към 
препарати трябва да бъде проверена преди употреба, тъй като тя не може да бъде 
предвидена. Границите на издръжливост на ръкавиците зависи от времето на излагане. 
 
ЗАЩИТА НА ОЧИ 
Носете защитни херметически очила (съгласно Стандарт EN 166). 
 
ЗАЩИТА НА КОЖАТА 
Носете професионални, категория І работни комбинезони с дълъг ръкав и защитни 
обувки (съгл. Директива 89/686/СЕЕ и Стандарт EN 344). Измийте тялото със сапун и вода 
след махане на работните дрехи. 
 
ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА 



 
 

Ако праговата стойност за един или повече от веществата налични в сместа за дневно 
изложение в работното място или на част, създадена от компанията за превенцията и 
защитата е увеличена, носете маска с А или универсален филтър, чийто клас (1,2 или 3), 
от който трябва да се избира съобразно граничните концентрации на употреба (съгл. 
Стандарт EN 141). 
Използването на защитна екипировка за дишане, като маски с органични пари и 
прахови/филтри срещу мъгла, е необходимо при липса на технически средства 
ограничаващи изложението на работника. Защитата, предоставена от маски при всички 
случаи е ограничена. 
Ако въпросното вещество е без мирис, или обонятелния праг е по-висок от границата на 
относителна експозиция и в случаите, на извънредна ситуация, или когато нивата на 
експозиция не са известни, или концентрацията на кислород на работното място е по-
малко от 17%  носете автономен апарат, с отворен цикъл на сгъстен въздух за дишане 
(съгл. Стандарт EN 137) или дихателен апарат с маркуч за свеж въздух, за използване с 
маска, за пълно покриване на лицето полумаска или мундщук (съгл. Стандарт EN 138). 
Трябва да се осигури средство за промиване на очи и душ система при спешни случаи. 

 

 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 

Цвят:    
Мирис:     характерен 
Външен вид:    течност 
Плътност на парите   не е налично 
Скорост на изпаряване   не е налично 
Комбурентни свойства:   не е налично 
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода: не е налично 
pH:     не е налично 
Точка на кипене:    не е налично 
Точка на възпламеняване:  38°С 
Експлозивни свойства:   не е налично 
Налягане на парите:   не е налично 
Молекулярно тегло   156,174 
Относително тегло   1,073кг/л 
VOC (Директива 1999/13/ЕС):  24,55% - 263,42гр/л от препарата 
VOC (летлив въглерод):   17,76%- 190,56гр/л от препарата 

 
 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
Продуктът е стабилен при нормални условия на използване и съхранение.  При 
нагряване или в случай на пожар, могат да се отделят въглеродните оксиди и пари, които 
са опасни за здравето. Парите също така могат да образуват експлозивни смеси с 
въздуха. 
Ксилен е стабилен, но може да има бурна реакция, ако е в контакт със силни окислители 
като азотна киселина, сярна киселина, перхлорати и подобни агенти. Той е биоразградим 
във вода и се разлага на слънчева светлина (фоторазградим). 
1-метил-2-метоксиетил ацетат: стабилен, но в присъствие на въздух, може постепенно да 
образува пероксиди, които експлодират поради увеличение на температурата. Тя може 



 
 

бурно да реагира с окислителни агенти и силни киселини, и алкални метали. Избягвайте 
мед, алуминий и техните сплави при съхранение. Съхранявайте в инертна атмосфера, 
изолирана от влага, защото тя лесно хидролизира. 
Етилбензен: реагира бурно със силни окислители и атакува различни видове пластмасови 

материали. Лесно разградим е във вода. 

 
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Остри ефекти: при вдишване и кожна абсорбция, този продукт е вреден. Този продукт 
може да раздразни лигавицата, горните дихателни пътища и очите. Симптомите при 
излагане могат да включват: парене и дразнене на очите, устата, носа, гърлото; кашлица, 
дихателни нарушения, замаяност, главоболие, гадене и повръщане. 
В най-тежките случаи, вдишване на продукта може да предизвика раздразнение и оток 
на ларинкса и бронхите тръби, химична пневмония и белодробен оток. При контакт с 
кожата, този продукт може да я дразни, причинявайки повишаване температурата на 
кожата, подуване и сърбеж. Поглъщането на дори малки количества от този 
продукт , може да причини здравословни проблеми (болки в стомаха, гадене, 
повръщане, диария). 
При контакт с кожата, този продукт предизвиква сенсибилизация (дерматит). Дерматитът 
възниква от дразнене на кожата за областите, които многократно влизат в контакт със 
сенсибилизиращ агент. Кожните поражения могат да включват: еритеми, отоци, пъпки, 
мехури, пустули, скурвити, язви и ексудативни явления, чиито интензитет варира в 
зависимост от сериозността на заболяването и засегнатите райони. Зачервяванията, 
отоците и ексудативните явления преобладават по време на острата фаза. Обелена 
(покрита с люспи) кожа, сухота, язви и удебеляване на кожата преобладават 
по време на хроничната фаза. 
Ксилен: има токсичен ефект върху CNS (енцефалопатии). Дразнещ за кожата, 
конюктивата, роговицата и дихателните органи. 
1-метокси-2-пропанол и съответния ацетат: основния начин на въвеждане е чрез кожата, 
докато чрез дихателната система е по-малко важно поради ниското парно налягане на 
продукта. Концентрации над 100 ppm причиняват дразнене на очите, носа и 
орофарингса. 
Препоръчителната граница на експозиция е 100 ppm за 8ч. При 1000 ppm се ноблюдават 
смущения в равновесието и силно дразнене на очите. (За повече информация се 
обърнете към INRS, Fiche toxicologique, nr.221). 
Клиничните и биологични изследвания, извършени върху доброволци не показват 
аномалии. Ацетата предизвиква по-силен кожен и дразнене на очите при пряк контакт. 
Не са били забелязани хронични ефекти.  
Ин-витро генотоксични тестове върху животни са били с негативен ефект. 
Не са наблюдавани значими ефекти при проучвания върху репродукцията на животните. 
Следните експериментални данни потвърждават, че веществото дори не е вредно: 
орално LD50 при плъх = 7900 мг/кг, вдишване: CL50 при плъх 4ч = 55,2 мг/л (Fiche 
toxicologique, nr.221). 

  
2- МЕТОКСИ-1-МЕТИЛЕТИЛ АЦЕТАТ: орално LD50 (мг/кг) > 5000 (ПЛЪХ) ; кожно LD50 

(мг/кг) > 5000 (ПЛЪХ). 

 
12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 



 
 

Използвайте този продукт в съответствие с добри практики на работа. Избягвайте 
замърсяването. Информирайте компетентните органи, ако продукта достигне водни 
пътища или канали, или има опасност от замърсяване почвата, или растителността. 

 
 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 
Използвайте повторно, ако е възможно. Остатъците от продукта следва да бъдат считани 
за специални опасни отпадъци. Нивото на опасност на отпадъците, съдържащи се в този 
продукт, трябва да бъдат оценени според приложимите разпоредби.  
Изхвърлянето трябва да бъде извършено чрез оторизирана фирма за управление на 
отпадъците, в съответствие с национални и местни разпоредби. 
 
ЗАМЪРСЕНИ ОПАКОВКИ 
Замърсените опаковки трябва да бъдат оползотворени или обезвредени в съответствие с 

националните разпоредби за управление на отпадъците. 

 
14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ. 

Тези стоки трябва да бъдат транспортирани от оторизирани за превоз на опасни товари 
според разпоредбите, изложени в настоящото издание на Кодекса за международен 
сухопътен транспорт (ADR) и всички приложими национални разпоредби. Стоките трябва 
да бъдат опаковани в оригиналната им опаковка или опаковки, изработени от материали 
устойчиви на тяхното съдържание и не реагират с него. Хората, които товарят и 
разтоварват опасни товари, трябва да бъдат обучени за всички рискове, произтичащи от 
тези вещества и за действия, които трябва да бъдат предприети в случаи на извънредни 
ситуации. 
 
Сухопътен и железопътен транспорт: 
ADR клас на опасност: 3 
UN №: 1866 
Етикет: Mod.3 
Опаковъчна група: II 
№ Kemler: 33 
пакет хомоголация: 3A1 
Ограничено количество: LQ06 
Тунелни ограничения: (D/E) 
Точно име на товародателя :  RESIN SOLUTION (РАЗТВОР СМОЛИ) 
Специална разпоредба: 640D 
 
Морски транспорт: 
IMO КЛАС: 3 
UN №: 1866 
Етикет: Mod.3 
Опаковъчна група: II 
пакет хомоголация: 3A1 
EMS: F-E, S- E 
Замърсяване на морето: NO 
Точно име на товародателя:  RESIN SOLUTION (РАЗТВОР СМОЛИ) 
 



 
 

Въздушен транспорт 
IATA: 3 
UN №: 1866 
Етикет: Mod.3 
Опаковъчна група: II 
пакет хомоголация: 3A1 
Точно име на товародателя: RESIN SOLUTION (РАЗТВОР СМОЛИ) 
Товар: CAO Pl: 364 – максимално количество: 60 LT 
Пътнически: PAX Pl: 353 – максимално количество: 5 LT 
Специални инструкции : A3 

 
 

15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Xn 
 

ВРЕДЕН 
 

 
  

 
R10 ЗАПАЛИМ 
R20/21 ВРЕДЕН ПРИ ВДИШВАНЕ И ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА 
R43 МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕНСИТИЗАЦИЯ ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА 
S9  СЪХРАНЯВАЙТЕ КОНТЕЙНЕРА В ДОБРЕ ПРОВЕТРЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 
S36/37 НОСЕТЕ ПОДХОДЯЩО ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО И РЪКАВИЦИ 
S43 В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР, ИЗПОЛЗВАЙТЕ …. (ДА СЕ ПОСОЧИ ТОЧНИЯ ТИП НА 
ПРОТИВОПОЖАРНОТО ОБОРУДВАНЕ. АКО ВОДАТА УВЕЛИЧАВА РИСКА, ДОБАВЕТЕ – 
„НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА“). 
Съдържа изоцианити. Вижте информация доставена от производителя. 
 
Съдържа:  
АЛИФАТЕН ПОЛИИЗОЦИАНИТ 
Етикетиране  със символи на Опасност по директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и 
последвалите изменения и допълнения. 
Работниците изложени на този химичен агент не трябва да се подлагат на медицински 
прегледи, при условие, че данните за оценка на риска показват, че рисковете, свързани 
със здравето и безопасността на работниците са скромни и че Директива 98/24/ЕС се 
спазва. 

 
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Текстовете от (R) фразите цитирани в секция 3 от листа. 
 
R10 ЗАПАЛИМ 
R11 СИЛНО ЗАПАЛИМ 
R20 ВРЕДЕН ПРИ ВДИШВАНЕ 
R20/21 ВРЕДЕН ПРИ ВДИШВАНЕ И ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА 



 
 

R23 ТОКСИЧЕН ПРИ ВДИШВАНЕ 
R36 ДРАЗНЕЩ ЗА ОЧИТЕ 
R36/37/38 ДРАЗНЕЩ ЗА ОЧИТЕ, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И КОЖАТА 
R38  ДРАЗНЕЩ ЗА КОЖАТА 
R42/43 МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕНСИТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ВДИШВАНЕ И КОНТАКТ С КОЖАТА 
R43 МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕНСИТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КОНТАКТ С КОЖАТА 
 
ОСНОВНА БИБЛИОГРФИЯ: 
1. Directive 1999/45/EC and following amendments; 
2. Directive 67/548/EEC and following amendments and adjustments (technical adjustment 
XXIX); 
3. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament; 
4. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament; 
5. The Merck Index. - 10th Edition; 
6. Handling Chemical Safety; 
7. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances; 
8. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet); 
9. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology; 
10. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition; 
 
Бележки за потребителите: 
Информацията, съдържаща се в настоящото упътване се базира на познания, на датата от 
последната ни версия. Потребителите трябва да се уверят в пригодността и пълнотата на 
информацията, в зависимост от специфичното използване на продукта. Този документ не 
трябва да се разглежда като гаранция за специфични свойства на продукта. Използването 
на този продукт не е под наш директен контрол; Следователно, потребителите  от своя 
страна трябва, по своя собствена отговорност, да отговарят на действащите законови и 
подзаконови разпоредби за здраве и безопасност. Производителят се освобождава от 
всяка отговорност произтичаща от неподходяща употреба. 
 
Промени в сравнение с предходното издание 
следните секции са били променени: 14 


