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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 
Версия: 1 

Ревизия: 24.04.2009 

 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО   
 

Наименование на 
веществото или 
препарата: 

MasterSil® Universal 
 

Употреба на 
веществото/препарата 

Уплътнители. Силиконов уплътнител 

Наименование на 
фирмата/предприятието: 

Мастер ООД 
9000 Варна, Западна Промишлена Зона 
+(359 52) 505 076 

Телефон за спешни 
случаи: 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
тел: 02 51 53 409   

 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 
Не е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/ЕО 
 
 
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА 
 

Опасни вещества: 
 
Име CAS EINECS Концентра 

ция 
Класификация 

Дестилати (петрол), 
хидрогенирана средна фракция 

64742-46-7 265-148-2 27 - 28,0 % Xn   R65 

Триацетокси(етил)силан 17689-77-9 241-677-4 1,8 - 1,9 % C; Xn  R14; 
R34; R22 

Метилтриацетоксисилан 4253-34-3 224-221-9 1,6 - 1,7 % C; Xn  R14; 
R34; R22 

 
 
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 

След контакт с кожата: Избършете и измийте със сапун и вода. 
След контакт с очите: Изплакнете обилно с вода. 
След вдишване: Преместете пострадалия на свеж въздух. 
При поглъщане: Не се очакват неблагоприятни въздействия по този път на 

излагане, който е малко вероятен при правилна производствена 
практика. 

 
 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 

Подходящи средства за 
гасене: 

Въглероден диоксид, пяна, сух прах или водна мъгла. За 
охлаждане на изложени на огън контейнери може да се използва 
вода. 

Неподходящи средства за 
гасене: 

Не са известни. 
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Специфични опасности, 
свързани с експозицията 
на веществото или 
препарата, продукти на 
изгарянето, отделящи се 
газове 

Не са известни. 

Специални предпазни 
средства за 
пожарникарите: 

Носете автономен дихателен апарат и защитно облекло. 
Охлаждайте контейнерите с водни пръски дълго след като 
пожарът е потушен. Установете необходимостта от евакуация 
или изолация на пространството според вашия местен авариен 
план. 

Необичайни опасни 
вещества предизвикващи 
пожар и експлозия: 

Топлинен срив на продукта при пожар или условия на силна 
топлина може да предизвика образуване на следните продукти 
на разлагане: Кварц. Въглеродни оксиди и следи от не напълно 
изгорени въглеродни съединения. Формалдехид. 

 
 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 

Лични предпазни мерки: Носете лични предпазни средства. Виж Раздел 8. 
Мерки за опазване на 
околната среда:  

Не допускайте попадането на големи количества в 
канализацията или водни площи. 

Средства за почистване: Механично почистете и поставете в контейнер, оборудван с 
капак. Разлетия продукт създава крайно хлъзгава повърхност. 

 
 
7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 

Работа с препарата: Препоръчва се обща вентилация. Препоръчва се местна 
вентилация. Избягвайте контакт с кожата и очите. Да не се 
вдишват парите. 

Съхранение: 
 

Не съхранявайте заедно с окислители. Дръжте контейнера 
затворен и съхранявайте далеч от вода и влага. 

Специфична употреба: Проверете в листа с технически данни. 
Неподходящи материали 
за опаковка: 

Не са известни. 

 
 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
Допустими граници на излагане на въздействие 

Компонент CAS Норми за излагане 
Дестилати (петрол), 
хидрогенирана средна фракция 

64742-46-7 10 mg/m3 STEL Oil Mist, mineral 
5 mg/m3 TWA Oil Mist, mineral 

Триацетокси(етил)силан 17689-77-9 10 ppm TWA (CH3COOH) 
15 ppm STEL (CH3COOH) 

Метилтриацетоксисилан 4253-34-3 10 ppm TWA (CH3COOH) 
15 ppm STEL (CH3COOH) 

 
Технически средства за 
контрол: 

Вентилация. Виж Раздел 7 

Лични предпазни средства  

Респираторна защита: Следва да се ползва подходяща дихателна защита, ако 
продуктът се ползва в големи количества, в затворени 
пространства или при други обстоятелства, при които могат да 
бъдат достигнати или надвишени пределно допустимите 
норми за излагане на работно място. 
Препоръчва се защитна маска за цялото лице.  
Препоръчван филтър: AXE 
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Защита на ръцете: Ръкавици за химическа защита трябва да се носят: Silver 
shield(TM), 4H(TM). Viton(TM). Бутилкаучук. Нитрилен каучук. 
Неопренова гума. Относно времето за прокъсване на 
ръкавицата...., обърнете се към вашия доставчик на защитни 
ръкавици. 

Защита на очите: Трябва да се носят защитни очила. 
Защита на кожата: Обикновено не се изисква допълнителни предпазни средства. 
Обща защита и хигиенни 
мерки: 

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа. Измивайте 
ръцете при приключване на работа и преди почивка, особено 
преди ядене, пиене или пушене 

Допълнителна 
информация: 

Тези предпазни мерки са за работа при стайна температура. 
Употреба при повишена температура или прилагане като 
аерозол/пръски може да изиска допълнителни предпазни 
мерки. 

 
 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 

Външен вид: Паста 
Мирис: Оцетна киселина 
Относително тегло, 
g/cm3: 

0,96 

Експлозивни 
характеристики: 

не 

Окислителни 
характеристики: 

не 

 
Горната информация не е предназначена за употреба при изготвяне на спецификацията на продукта. Свържете се с Мастер преди да напишете 
спецификациите. 

 
 
10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 
 

Стабилност: Препарата е стабилен при нормални условия на работа. 
Реактивност Опасни реакции не са известни. 
Условия, които трябва да 
се избягват: 

Не са установени. 

Материали, които трябва 
да се избягват: 

Може да реагира със силни окислители. Полимеризира се в 
присъствието на вода или влага, отделяйки малки количества 
оцетна киселина. 

Опасни продукти при 
разпадането: 

Виж глава 11. При загряване на продукта над 150˚C може да се 
отделят малки количества формалдехид и е необходима 
подходяща вентилация 

 
 
11.  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Възможни въздействия 
върху здравето: 

 

При контакт с кожа: 
 

Може да раздразни при продължителен или многократен 
контакт. 

При контакт с очите: 
 

Парите, отделени при полимеризацията могат да причинят 
дразнене на очите.  

При вдишване: Парите могат да са дразнещи за устата, носът и гърлото. 
При поглъщане: Малки количества, пренесени до устата чрез пръстите при 

употреба не би следвало да навредят. Поглъщането на големи 
количества може да предизвика храносмилателно 
неразположение. 

Допълнителна 
информация: 

Този продукт съдържа (а) прах(ове), опасни при вдишване. Това 
не се отнася за настоящата физическа форма на продукта, който 
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не е във вдихаема форма. 
 

1 На основата на резултати от опити с продукта 
2 На основата на резултати от опити с подобни продукти. 
 
 
12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Екотоксичност 

Токсичност за бактерии и 
въздействие върху 
третирането на отпадни 
води: 

Не се предвижда вредно въздействие върху бактерии. 

Токсичност за водни 
организми: 

Не се предвиждат вредни ефекти върху водни организми. 

Устойчивост и 
разградимост: 

Твърд материал, неразтворим във вода. Не се предвижда вредно 
въздействие.  

Биоакумулираща 
способност: 

Няма потенциал за бионатрупване.  

 
 
13.  ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Обезвреждане на 
отпадъци/остатъци: 
 

Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Според 
Европейския каталог на отпадъците, Отпадъчните кодове не са 
специфични за отделните продукти, но за различните 
приложения. Отпадъчните кодове следва да бъдат определени 
от потребителя, за предпочитане след обсъждане с властите, 
компетентни в изхвърлянето на отпадъци.  

Обезвреждане на 
опаковките: 

Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Отпадъчните 
кодове следва да бъдат определени от потребителя, за 
предпочитане след обсъждане с властите, компетентни в 
изхвърлянето на отпадъци. 

 
 
14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 

Сухопътен/железопътен 
транспорт (ADR/RID): 

Не е класифициран като опасен товар 
 

Морски транспорт 
(IMO/IMDG) 

Не е класифициран като опасен товар 
 

Въздушен транспорт 
(ICAO/IATA) 

Не е класифициран като опасен товар 
 

 
 
15.  ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

Класификация и 
етикетиране съгласно 
ЕИО: 
 

S2 Да се пази от достъп на деца 
S24 Да се избягва контакт с кожата. 
S51 Да се използва само на проветриви места 

Национално 
законодателство: 
 

За продуктова информация на други езици на ЕС, включително 
подходящото национално законодателство, моля, свържете се с 
Мастер ООД 
 

Вещества, разрушаващи 
озоновия слой: 

 

В продукта не присъстват и при производството няма химикали, 
разрушаващи озоновия слой. 
 

EINECS: Всички съставки са в списъка или изключени 
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16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Фрази, касаещи риска в Раздел 3.  
 
R14 Реагира бурно с вода 
R22 Вреден при поглъщане 
R34 Предизвиква изгаряния 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
 
Настоящата информация се базира на сегашните ни познания. Все пак, тя не представлява гаранция 
за каквито и да е специфични свойства на продукта и не създава правно валидни договорни 
отношения. 
 
 
Настоящият Информационен Лист за Безопасност е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006, 
Директиви 67/548/EEC и 1999/45/EC и съответните им изменения, съгласно закони, наредби и административни 
постановления, свързани с клaсификацията, опаковката и етикетирането на опасни вещества и препарати. 
 
Отговорност на получателя на настоящия Информационен Лист за Безопасност е да се погрижи цялата 
съдържаща се в него информация да бъде правилно прочетена и разбрана от всички, които могат да използват, 
да работят, да изхвърлят или по някакъв начин да са в контакт с препарата. Ако получателят впоследствие 
произвежда формулация, съдържаща продукти на Мастер ООД единствено получателят носи отговорност да 
прехвърли цялата съответна информация от Информационен Лист за Безопасност на Мастер ООД в техните 
собствени Информационни Листи за Безопасност в съответствие с Директива 1999/45/EC. 
 
Цялата информация и инструкции, предоставени в настоящия Информационен Лист за Безопасност се основават 
на сегашните научни и технически познания за препарата към датата, посочена в настоящия документ. Мастер 
ООД не носи отговорност  за какъвто и да е дефект на препарата, ако съществуването на такъв дефект не е 
откриваемо, като се отчита сегашното състояние на научните и технически познания.  
Настоящият Информационен Лист за Безопасност е изготвен в съответствие с приложимото европейско 
законодателство. Ако закупите този материал извън Европа, където законодателството може да се различава, 
трябва да получите от местния доставчик на Мастер ООД Информационен Лист за Безопасност, приложими за 
страната, в която се продава и ще се използва продукта. Моля, отбележете, че външният вид и съдържанието на 
спецификациите за безопасност може да варират – дори и за един и същ препарат – в различните страни, тъй 
като отразяват различните изисквания за съответствие. Ако имате някакви въпроси, моля, обърнете се към 
местния доставчик на Мастер ООД.  
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