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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
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«Този документ е в съответствие с Регламент № REACH. 1907/2006 / ЕО » 

 

1. Идентификация на продукта 

1.1. Референтен номер на продукта: 01 CSAFE01 XX 

1.2. Препоръчителна употреба на химикала и ограничения за употреба 

 Няма друга важна информация. 

 Нанасяне на веществото / сместа: лепяща лента 

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Доставчик / Производител: 

GERGONNE INDUSTRIE 

Z.I. Nord - Rue de Tamas - CS 70204 - 01117 OYONNAX CEDEX - Франция 

Телефонен номер: +33 (0) 4 74 73 39 01 

Вносител :  

Ди  Ти Арт ООД 

1404 София,ул.Костенски водопад ,бл.274 – България 

e-mail: dtartoffice@gmail.com ; тел: +359 885 552 205 

1.4 Спешни номера:  

България - +359 885 552 205 

Франция.: +33 (0)4 74 73 39 01 

Спешна помощ – 112 

2. Идентификация на опасностите 

2.1 Класификация на веществото или сместа  Съгласно регламент CE 1272/2008 

Aquatic Chronic - Категория 2 

2.2 Елементи на етикета 

Символи: Предупреждение: Няма 

 

Изявления за опасност: H411 Токсичен за водните организми с дълготрайни ефекти 

Предпазни мерки: P273: Избягвайте изпускане в околната среда. 

Допълнителна информация: Неприложимо 
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2.3 Други опасности 

Тази смес не съдържа никакво вещество, което да  отговаря на PBT или vPvB 

критериите (REACH приложение XIII). 

3. Състав / Информация за съставките 

3.2 Химична характеристика: Смеси 

Име на химикала N°CAS N° CE Класификация по CLP Концентрация 

Етен хомополимер, 

PE 

9002-88-4 618-339-3 Не е класифицирана 60% ≥ C > 80% 

Цинков оксид 1314-13-2 215-222-5 Aquatic Acture – кат. 1, M=1 
Aquatic Chronic – кат. 1, 
M=1 

0,1 ≥ C > 5 % 

 

4.Мерки за първа помощ 

4.1 Описание на първата помощ 

Вдишване: Не са необходими конкретни мерки за първа помощ 

Поглъщане: Потърсете медицинска помощ 

Контакт с кожата: Не са необходими специфични мерки за първа помощ 

Контакт с очите: В случай на дразнене, потърсете медицинска помощ 

4.2 Най-важни симптоми / ефекти, остри или забавени 

Няма друга важна информация. 

4.3 Указание за незабавна медицинска помощ и специално лечение, ако е необходимо 

Няма известни специфични лечения. 

5.Противопожарни мерки 

5.1 Подходящи пожарогасителни средства 

Препоръчва се пожарогасене: вода, въглероден диоксид, пяна или сух прах 

Неподходящи средства за гасене: Няма известни неподходящи носители 

5.2 Специална опасност 

При пожар е възможно образуването на токсични газове. Не вдишвайте горивни 

газове. 

5.3 Защитни мерки 

Препоръчва се самостоятелен дихателен апарат. 

6. Мерки при аварийно изпускане 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
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Не е приложимо 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: 

Предотвратете изливането в канализацията и повърхностните води – да не попада в 

почвите. Отпадъците от почистването на разлива трябва да се третират като опасни 

отпадъци. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 

Не е приложимо 

6.4 Позоваване на други раздели 

Вижте раздел 7 за безопасно боравене 

Вижте раздел 8 за лични предпазни средства 

7. Работа и съхранение 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: 

Няма риск от емисии или излагане на опасни химични продукти при нормални условия 

на употреба. 

7.2 Условия за безопасно съхранение: 

Не е приложимо 

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

Да се съхранява при температура между 18 - 30 ° C и 50 до 60% относителна влажност. 

При тези условия продуктът може да се съхранява до 12 месеца в оригиналната си 

опаковка. 

8. Контрол на експозицията / Лична защита 

8.1 Контролни параметри 

Компоненти с прагови стойности, които трябва да се наблюдават на работник: 

1314-13-2 Цинков оксид  

VME Дългосрочна стойност: 5 * 10 ** mg / m³ * дим ** прах 

Допълнителна информация: Този документ се основава на списъците, приложими към 

момента на създаването му. 

8.2 Контрол на експозицията 

Лична защита: Не се изисква специфична защита 

Общи мерки за хигиена и защита: Не се изисква специфична защита 

9. Физични и химични свойства 

9.1 Физични и химични свойства 

• Състояние: твърдо 

• Цвят: Вижте техническия лист 
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• Миризма: Слаба 

• PH: Не е приложимо 

• Точка / диапазон на кипене: Не е приложимо 

• Точка на възпламеняване: Не е приложимо 

• Запалимост: Некласифициран 

• Опасност от експлозия: Некласифициран 

• Оксидиращи свойства: Некласифициран 

• Налягане на парите: Не е приложимо 

• Относителна плътност: Не е приложимо 

• Разтворимост във вода: Не е приложимо 

• Разтворимост в разтворители: Не е приложимо 

• Вискозитет: Не е приложимо 

• Плътност на парите: Не е приложимо 

9.2 Друга информация 

Няма друга важна информация 

10. Стабилност и реактивност 

10.1 Реактивност 

Този продукт се счита за нереактивен и стабилен при нормални условия на съхранение 

и употреба. 

10.2 Химична стабилност 

Вещества, които трябва да се избягват: мощни окислители 

Продукти на разпадане: Няма опасни продукти на разлагане при препоръчаните 

условия на употреба. 

Опасни продукти на разпадане могат да възникнат в резултат на окисляване, силно 

нагряване или реакция с други вещества. 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Цинкът може да бъде атакуван бавно от сярна киселина и солна киселина, разредени с 

водород. Цинкът реагира бавно с амоняк и оцетна киселина, по-бързо с азотна 

киселина (с образуване на азотни оксиди и понякога азот). 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Да не се съхранява при температура> 50 ° C 

10.5 Несъвместими материали 

Силни окислители 
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10.6 Опасни продукти от разлагане: 

ZnO-дим може да се генерира по време на термична обработка. 

11. Токсикологична информация 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Няма известна конкретна опасност. 

Въз основа на настоящите ни познания и при нормални условия на употреба, този 

продукт няма опасен токсичен ефект. Няма доказателства за токсичност или 

сенсибилизация. 

12. Екологична информация 

12.1 Токсичност 

Следните данни се отнасят до цинков оксид (CAS 1314-13-2). 

             Остра токсичност ( краткосрочност) 

Доза / без ефект 
Концентрация 

Продължителност на 
теста 

Видове Резултат Метод Източници 

EC50 = 0,17mg 
Zn/L 

48h Selenastrum 
Capricornutum 
(pH>7-8,5) 
 

Oпасно за 
водорасли 

OECD 
201 

Wan Ginneken 
1994 

ЕC50 = 0,67mg 
Zn/L 

72h Ceriodaphnia 
dubia ( pH<7) 
 

Oпасно за 
школки 

US EPA 
821-R-
02-012 

Hyne et al 2005 
 

 

Няма доказан ефект за остра токсичност за рибите (NOLC>5,9mg/L) 

М-фактор за смеси от тези вещества за остра токсичност e M=1 

 

           Хронична токсичност ( дългосрочна) 

Доза / без ефект 
Концентрация 

Продължителност на 
теста 

Видове Резултат Метод Източници 

NOEC = 102,1 
μg/L 

-------- Selenastrum 
Capricornutum 
(pH<6- 7) 

Дългосрочно 
oпасно за 
водорасли 

----------- CSR -zinc-2010 
 

NOEC = 23,8 μg/L ---------- Daphnia 
magna ( pH>7-
8,5) 

Дългосрочно 
опасно за 
ракообразни 

----------- CSR -zinc-2010 

М-фактор за смеси от тези вещества за х токсичност e M=1 

 

12.2 Устойчивост и разградимост -  Няма налични данни от теста. 

12.3 Биоакумулиращ потенциал - Няма налични данни от теста. 

12.4 Подвижност в почвата – Няма налични данни от теста. 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 

- PBT: Не е приложимо. 
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- vPvB: Не е приложимо. 

12.6 Други неблагоприятни ефекти -  Няма данни 

 

13. Съображения за обезвреждане 

 
13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Продуктът и опаковката могат да бъдат изгаряни заедно на оторизирано място за 

изхвърляне 

14. Транспортна информация 

Съгласно действащите разпоредби продуктът не е опасен и не подлежи на специално 

етикетиране. 

15. Нормативна информация 

15.1 Правила за безопасност, здраве и околна среда, законодателство, специфично за 

сместа 

Европейски директиви: Некласифицирани 

Символи и индикации за опасност: Неопасен продукт 

15.2 Оценка на химическата безопасност: 

Не е проведена оценка на химическата безопасност. 

 

16. Друга информация 
Цялата информация, съдържаща се в този документ, е предоставена въз основа на 

нашите познания в момента и е  добросъвестно, но не представляват гаранция за 

окончателно използване на продукта. Всяка гаранция извън нашия контрол не трябва да 

се разбира или подразбира като крайно за използване и прилагане на продукт. Всички 

рискове трябва да бъдат взети под внимание от крайния потребител. GERGONNE 

INDUSTRIE не приема каквато и да е отговорност за загуба или повреда, произтичаща от 

неправилното използване на тази информация. 

 

 

 

 

Край на документа 
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