
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
АЕРОЗОЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ  НА КОНДЕНЗАТОРИ 

 

 
1.1. Идентификатори на продукта 

           Наименивание на продукта АЕРОЗОЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ОБВЗМАСЛЯВАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРИ 
 

 
 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се 
препоръчват 

Употреба по предназначение: 
Обезмаслител  

 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Aspen Pumps Group 
Apex Way Hailsham East Sussex 
BN27 3WA 
Tel: +44 (0) 1323 848842 
Email: sales@aspenpumps.com Fax: +44 (0) 1323 
848846 
 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 
          +44 (0)203 394 9889 
 
      150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при   МБАЛСМ „Пирогов”) 

 

 
  РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите  

 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 
 

Класификация според Регламент (ЕС) 1272/2008  
Аерозоли   

 
 

H222   Изключително запалим аерозол.  
H229   Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. 
Опасност за здравето: 

           Остра токсичнист – H302; Кожни – H315; Очни – Н319; Карценогенен – Н351; STOT SE 2 - H371; 
STOT SE 3 - H335, H336; STOT RE 2 - H373 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Класификация според (67/548/EEC или 1999/45 EC)  F+; R12.Xi;R36. R67 
2.2. Елементи на етикета 

Елементи на етикета (CLP): 

 

Пиктограма за опасност:  

            
сигнална дума: опасно 

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

mailto:sales@aspenpumps.com


 

 
Предупреждение за 
опасност: 

H222 Изключително запалим аерозол. 
H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. 
H302 Вреден при поглъщане 
H315 Причинява дразнене на кожата 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 
H335 Може да причини дразнене на дихателните пътища 
H336 Може да причини сънливост или световъртеж 
H351 Предполага се, че причинява рак 
H371 Може да причини увреждане на органите 
H373 Може да причини увреждане на органите при 
продължителна или повтаряща се експозиция 
 
 
 
 

 
Препоръка за безопасност: 
 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции 
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и 
други източници на запалване. Тютюно пушенето забранено 
P211 Да не се пруска към открит пламък или друг източник на запалване 
P251 Да не се пробива или изгаря дори след употреба 
P260 Не вдишвай прах/пушек/газ/дим/аерозоли 
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта 
P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 
очила/предпазна маска за лице 
P301+P312 При поглъщане: Обадете се в токсикология/лекар, ако не се чувствате 
добре 
P302+P352 При контакт с кожата: Измийте обилно с вода 
P304+P340 При вдишване: изведете лицето на свеж въздух и го настанете удобно 
за дишане 
P305+P351+P338 При контакт с очите; Промивайте внимателно с вода в 
продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 
доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате 
P308+P311 При явна или предполагаема експозиция: Обадете се в център по 
токсикология/на лекар 
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, 
по-високи от 50°С/122°F 
 

                 Допълнителна информация върху етикета: RCH002b за професионална употреба само 
                   Съдържа: DICHLOROMETHANE, METHANOL 
                    
Допълнителни препоръки          P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички 

предпазни мерки за безопасност 
за безопасност:                              P264 Измийте засегнатата кожа след употреба 
 P308+P313 При явна или предполагаема експозиция потърсете 

медицинска помощ 
 P314 При неразположение потърсете медицинска помощ 
 P321 Специализирано лечение виж етикета 
 P330 Изплакнете устата 
 P332+P313 При поява на кожно раздразнение: Потърсете 

медицинска помощ 
 P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете 

медицинска помощ 
 P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди 

повторна употреба 
 P403+P233 Да се съхранява на добре поветриво място. Съдът да 

се съхранява плътно затворен 
P405 Да се съхранява под ключ 
P501 Съдът да се изхвърли съгл. местните наредби 
 

                                                                                        
                                                                             
                                                                      
 
 

2.3. Други опасности 

       Този продукт не съдържа субстанции, класифицирани като PBT или vPvB. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

  РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките  
 

3.2. Смеси 
Декларация на компонентите съгласно CLP (EC) № 1272/2008 

 
Наименование CAS-No. EC Номер REACH 

рег. № Съдържание Класифициране 

DICHLOROMETHANE 75-09-2 
200-838-9 

01- 
2119480404-41-XXXX 

60-100% 

Skin Irrit. 2 - H315 
Carc. 2 - H351 

STOT SE 3 - H335, H336 
STOT RE 2 - H373 

PETROLEUM GASES, LIQUEFIED 68476-85-7 270-704-2 10-30% Flam. Gas 1 - H220 
Press. Gas, Compressed - H280 

METHANOL 67-56-1 
200-659-6 

01- 
2119433307-44-XXXX 

5-10% 

Flam. Liq. 2 - H225 
Acute Tox. 3 - H301 
Acute Tox. 3 - H311 
Acute Tox. 3 - H331 
STOT SE 1 - H370 

 
Допълнителни указания: Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16. 
 
 
 

  РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ  
 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 
            

При вдишване: 
Да се премести на свеж въздух. Ако симптомите не оттихнат, да се потърси медицинска помощ. 

 
При контакт с кожата: 
Да се измие с течаща вода и сапун. 
Да се потърси медицинска помощ. 

 
При контакт с очите: 
Незабавно да се измие обилно с течаща вода (за 15 минути). При необходимост потърсете медицинска помощ. 

 
При поглъщане: 
Да се изплакне устата. 
Да се потърси медицинска помощ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки  
 

5.1. Пожарогасителни средства 
Подходящо средство за пожарогасене: 
въглероден диоксид, пяна, гасяща прах 

 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Контейнерите могат да избухнат при нагряване,в следствие налягането в аерозола. 

 
5.3. Съвети за пожарникарите 

          Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя. Замърсената вода от гасене да се 
          събира отделно.Да не се допуска изтичането й в канализацията или откритите води. 
 

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

        Виж раздел 11 за допълнителна информация. 

 
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 
Симптоматично лечение. 



 

  РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане  
 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
Да се осигури достатъчна вентилация. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола. Да се избягва допир 
на продукта с кожата, очите и облеклото. Използвайте лична защитна екипировка. 

 
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 
Да не се допуска попадане на продукта в канализацията. 

 
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 
 
 
 
 
 
 
 

   

             Отстранете всички възпламеними източници- цигари, искри, пламъци и др. Осигурете адекватна вентилация. 
             Да се попие върху инертен попиващ материал и да се изхвърли в запечатан контейнер за отпадъци. 

 
6.4. Позоваване на други раздели 
За лична защита Виж информацията в глава 8. За допълнителна информация относно опасност за здравето виж раздел 11. 
За екологична опасност виж раздел 12. За изхвърляне на отпадъците виж раздел 13. 

 
  РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение  

 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Да се пази от източници на запалване ! 
Да се следват инструкциите на производителя. 
 При пръскане към пламъци или други запламеними материали парите от аерозолът може да се възпламенят. 
Използвайте подходяща дихателна защита ако няма достатъчна вентилация. 

 
       Мерки за лична хигиена: 

           По време на работа да не се консумира храна, пие или пуши. 
Преди и след приключване на работата ръцете да се измиват. 

 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Да се осигури добра вентилация/екстракция. Да не се замразява. Да се пази от директна слънчева светлина. 
 Да се съхранява на хладно, сухо място. 
Да не се съхранява в близост до източници на топлина или запалване или реактивни материали. 
  

 
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
Описани в раздел 1.2 

 
 

  РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства  
 

8.1. Параметри на контрол 
 

Граници на излагане по време на работа 
 
 

Химичен агент Cas N PPM Гранични стойности в мг/м3 Специфични ефекти 

DICHLOROMETHANE 75-09-2 100 
300 

350 мг/м3  за 8 часа 
1600 мг/м3  за 15 мин  

PETROLEUM GASES, 
LIQUEFIED 68476-85-7 

 
1000 
1250 

 

1750 мг/м3  за 8 часа 
2180 мг/м3  за 15 мин  

METHANOL 67-56-1 200 
250 

266 мг/м3  за 8 часа 
333 мг/м3  за 15 мин 

 

Кожа 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Predicted No-Effect Concentration (PNEC): 
 

Име  
Компонент 

на 
околната 

 

Време на 
експозици 

я 
Стойност Забележки 

   mg/l ppm mg/kg други  
DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) сладка вода  0,54     

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) седимент 
(сладка вода)    4,47   

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) периодично 
отделяне  0,27     

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) седимент 
(морска вода)    1,61   

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) вода (морска 
вода)  0,194     

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) почва    0,583   

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) STP  26     

METHANOL (CAS: 67-56-1) сладка вода  154     

METHANOL (CAS: 67-56-1) морска вода  15,4     

METHANOL (CAS: 67-56-1) периодично 
отделяне 

 1540     

METHANOL (CAS: 67-56-1) STP  100     

METHANOL (CAS: 67-56-1) почва    23,5   

METHANOL (CAS: 67-56-1) седимент    570,4   

 
 

Derived No-Effect Level (DNEL): 
 

Име  Население Eстеството на 
въздействието 

Ефект в/у 
системите Стойност Забележки 

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) Работници кожно 

Продължително 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

4750 мг/кг/ден 

 

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) обща 
популация Инхалационен 

Кратковре менно 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

353 мг/м3 

 

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) Работници Инхалационен 

Кратковре менно 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

706 мг/м3 

 

DICHLOROMETHANE (CAS: 75-09-2) Работници Инхалационен 

Продължително 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

353 мг/м3 
 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация орално 

Кратковре менно 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

8 мг/кг/ден 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация орално 

Продължително 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

8 мг/кг/ден 
 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация кожно 

Кратковре 
менно 

въздействие - 
ефекти в 

 

8 мг/кг/ден 
 



 

METHANOL (CAS: 67-56-1) Работници кожно 

Кратковре 
менно 

въздействие - 
ефекти в 

системата 

40 мг/кг/ден 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация кожно 

Продължително 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

8 мг/кг/ден 
 

METHANOL (CAS: 67-56-1) Работници кожно 

Продължително 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

40 мг/кг/ден 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация Инхалационен 

Кратковре менно 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

50 мг/м3 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация Инхалационен 

Кратковре менно 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

50 мг/м3 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) Работници Инхалационен 
Кратковре менно 

въздействие - 
ефекти в 

системата 

260 мг/м3 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) Работници Инхалационен 
Кратковре менно 

въздействие - 
ефекти в 

системата 

260 мг/м3 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация Инхалационен 

Продължително 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

50 мг/м3 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) Работници Инхалационен 
Продължително 

въздействие - 
ефекти в 

системата 

260 мг/м3 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) обща 
популация Инхалационен 

Продължително 
въздействие - 

ефекти в 
системата 

50 мг/м3 

 

METHANOL (CAS: 67-56-1) Работници Инхалационен 
Продължително 

въздействие - 
ефекти в 

системата 

260 мг/м3 

 

 
 
 
 

8.2. Контрол на експозицията: 
 

Дихателна защита: 
Одобрената маска или газова маска, трябва да се носят, в помещения, които не са добре проветрени 
 

 
Защита на ръцете: 
Няма специфични изисквания. 

     Защита на очите: 
Да се носят защитни очила. 
Защита на тялото: 
подходящо защитно облекло 



 

 
 

  РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства  
 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Външен вид 
Цвят 

аерозол 
безцветен 

Мирис характерно 
граница на мириса Не са намерени данни / Не е приложимо 

 
     pH Не са намерени данни / Не е приложимо 

Точка на топене Не са намерени данни / Не е приложимо 
Точка на запалване -41(-41 до 250°)С 
Запалимост -40°С 
Скорост на изпаряване Не са намерени данни / Не е приложимо 

     Фактор изпаряване Не са намерени данни / Не е приложимо 
Запалимост Не са намерени данни / Не е приложимо 
Запалимост горна/долна граница Долна 1,8 %, горна 44 % 
Налягане на парите Не са намерени данни / Не е приложимо 
Плътност 
Относителна плътност 

Не са намерени данни / Не е приложимо 
1,04 

    Разтворимост Неразтворим във вода 
Коефициент на разпределение Не са намерени данни / Не е приложимо 
Температура на самовъзпламеняване 455°С 
Температура на разпадане Не са намерени данни / Не е приложимо 
Вискозитет Не са намерени данни / Не е приложимо 
Оксидиращи свойства Не са намерени данни / Не е приложимо 
  

 
  

 

9.2. Друга информация 
 

Не са намерени данни / Не е приложимо 
 

  РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност  
 

10.1. Реактивност 
Нама данни 

 
10.2. Химична стабилност 
Продуктът е стабилен при спазване на указанията за съхранение. 

 
10.3. Възможност за опасни реакции 
Не са известни 

 
10.4. Условия, които трябва да се избягват 
Да се избягват нагряване, пламъци и други източници на нагряване. Да не се излага аерозолът на висока температура  
и директна слънчева светлина. 

 
10.5. Несъвместими материали 
Няма . 

 
10.6. Опасни продукти на разпадане 
Няма 

 
 

  РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация  
 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 
 

Остра орална токсичност                                                 1,428.57 
ATE орално (мг/кг)                                                       
Остра дермална токсичност                                             4,285.71 
ATE дермален (мг/кг)                                                    
Остра инхалационна токсичност                                      42.86 

            ATE инхалация (изпарения мг/л)                                      
 
 



 

 
 
 

 
Поглъщане: 
Вреден при поглъщане. 

 
 

    Орална токсичност: 
Може да предизвика дразнене на храносмилателния тракт. 

 
 

Токсичност при вдишване: 
Може да предизвика главоболие, замаяност, повръщане и умора. При висока концентрация изпаренията са упоителни.  

 
Дразнене на кожата: 
Предизвиква кожни раздразнения. 

 
Дразнене на очите: 
Може да предизвика сериозно дразнене на очите. 
  Остри или хронични последствия за здравето: 

 
 
 

Може да предизвика дразнене на очите. 
  

 

  Предполага се, че причинява рак. Може да причини увреждане на орагни. Може да причини увреждане на органи при         
продължително или повтаряща се експозиция 

 
             Маршрут на въвеждане: 
              Инхалация, контакт с кожа и/или очи. 
 
 

DICHLOROMETHANE 
 
Остра орална токсичност 
Остра орална токсичност (LD50 мг/кг)                     2000.0 

             Биологичен вид    Плъх 
Остра дермална токсичност 
Остра дермална токсичност (LD50 мг/кг)                 2,000.0 

             Биологичен вид     Плъх 
 
 

METHANOL 
 
Остра орална токсичност 
Остра орална токсичност (LD50 мг/кг)                      2001.0 
Биологичен вид    Плъх  
ATE орално (мг/кг)                                                        100.0 
Остра дермална токсичност 
Остра дермална токсичност (LD50 мг/кг)                 2001.0 
Биологичен вид     Заек  
ATE дермален (мг/кг)                                                   300.0 
Остра инхалационна токсичност 
Остра инхалационна токсичност 
(LC50 изпарения мг/л)                                                       21.0 
Биологичен вид    Плъх  
ATE инхалация (изпарения мг/л)                                     3.0 
 

 
 
 

  РАЗДЕЛ 12: Екологична информация  
 

12.1. Токсичност 
 

DICHLOROMETHANE  
Остра токсичност - риба                      LC50, 96 часа: 1930 мг/л, Pimephales promelas (Fat-head Minnow) 
 
Остра токсичност – водни                   EC50,: 27 мг/л, Daphnia magna(водна бълха) 
безгръбначни                                         EC50, 48 часа: 220 мг/л, Daphnia magna(водна бълха) 
                                                                LC50, 96 часа: 244 мг/л, Daphnia magna(водна бълха)     
 
Остра токсичност -                               EC50, 96 часа:, : >660 мг/л, Selenastrum capricornutum 
Водни растения                             
 
 



 

METHANOL 
Остра токсичност - риба                      LC50, 96 часа: 15400 мг/л, Lepomis macrochirus (Bluegill) 
Остра токсичност – водни                   EC50, 24 часа: 7600 мг/л, Daphnia magna(водна бълха) 

                безгръбначни 
Остра токсичност – водни                   EC50, 96 часа: 22000 мг/л, Pseudokirchneriella subcapitata 
растения                                                                  
Остра токсичност –                              LC50, 3 часа: >1000 мг/л, Активна утайка 
микроорганизми                      
 
 

 
12.2. Устойчивост и разградимост 

 
Устойчивост и биоразградимост: 
Няма налични данни за този продукт. 

 
 

12.3. Биоакумулираща способност  
Коефициент на разделяне: 
Няма информация 
                METHANOL 

Bioaccumulative potential log Kow: -0.77, 
12.4. Преносимост в почвата 

 
Мобилност: 
Няма информация 
 

 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

 
              Този продукт не съдържа субстанции класифицирани като PBT и vPvB 
 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 
 

Не са намерени данни 
 
 

  РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците  
 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 
Отстраняване на продукта: 
Да се отстранява според нормативите. 

 
Методи за отстраняване: 
След употреба, тубите, опаковките и бутилките съдържащи остатъчен продукт трябва да бъдат напълно 
изпразнени заради риска от експлозия. Да не се разкъсват или изгарят след употреба 
 

 
 

 
 

  РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането  
 
 

14.1. UN номер 
 

ADR/ RID 1950 
    ADN 1950 

IMDG 1950 
ICAO 1950 

 
14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН 

 
ADR/ RID АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 
ADN АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 
IMDG AEROSOLS, ЗАПАЛИМИ 
ICAO АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 

 
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

 
ADR/ RID  клас 2.1 



 

ADR/ RID  код 
ADR/ RID  етикет 

        5F 
        2.1 

 
 

ADN клас 2.1 
IMDG клас 2.1 
ICAO клас/дивизия 2.1 

 

                              Транспортен етикет 
 
 

14.4. Опаковъчна група 
 

Не е приложим 
 

 
 

14.5. Опасности за околната среда/ морска популация 
                                     

Не  
  

 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

 
EmS                                                  F-D,S-U 
 

 
    ADR категория транспорт             2  

Код тунел                                         (D)  

  
  
  

 
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса 

IBC 
 

Не се прилага 
 
 
 

  РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба  
 
 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето 
и околната среда 

Нционални наредби:Наредбите за аерозолните диспенсери за 2009 г. (SI 2009 № 
2824) 
парламент и на Съвета от 16 

         
    
 
            
        

  
    
             
   

          
              

 
     

 

 
                      Европейско законодателство: Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

Декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (с 
изменен). 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
Декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
Химикали (REACH) (с измененията). 
Директива на Съвета от 20 май 1975 година за сближаване на законодателствата на държавите - членки 
отнасящи се до аерозолни опаковки (75/324 / ЕИО) (с измененията). 
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г 
2004 относно детергентите (с измененията). 

 
 

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес 
Оценка на безопасността на химичното вещество не е била извършена. 

  
 
 
 
 

 

 



 

 
РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

 

 
 
 
 

Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при 
други процеси, освен ако това не е oповестено в текста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Доставчик: 
Aspen Pumps Group 
Apex Way Hailsham East Sussex 
BN27 3WA 
Tel: +44 (0) 1323 848842 
Email: sales@aspenpumps.com Fax: +44 (0) 132848846 
 
 

Информация за съставките на препарата: 
 Име 

1 DICHLOROMETHANE 
2 Petroleum gases, liquefied, if they contain > 0.1% w/w Butadiene 
3 METHANOL 

 

Дата                      12/06/2017 
Преработки          2 
Замества дата      19/01/2017 
SDS номер           6562 
Предупреждения за опасност 

H220 Изключително запалим газ. 
 H222 Изключително запалим аерозол. 
H225 Силно запалими течност и пари. 
H226 Запалима течност и изпарения. 
H229 Съд под налягане: може да експлоадира при нагряване. 
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. 
H301 Токсичен при поглъщане 
H302 Вреден при поглъщане. 
H311 Токсичен при контакт с кожата 
H315 Причинява дразнене на кожата. 
 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H331 Токсичен при вдишване 
H335 Може да причини дразнене на дихателните пътища. 
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
H351 Предполага се, че причинява рак 
H370 Причниява увреждане на органите 
H371 Може да причини увреждане на органите 
H373 Може да прични увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция 

mailto:sales@aspenpumps.com


 

 
 

 
 
 


