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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)№453/2010 ПРИЛОЖЕНИЕ I
Версия 1.0/01.09.2013г.
Издание:01
Страници:11
1.Идентификация на веществото/сместа и фирма производител
1.1 Идентификация на продукта
Хидро Бонд  609 R-(ROOF)
1.2 Идентифицирани употреби на продука
Смес на основата на водна  дисперсия  на полимер, подходяща за хидроизолация на покриви, тераси мазета и др.

 1.3 Идентификация на фирмата производител
Бау Център ЕООД
София 1614 ул.Жамбилица №16
Тел.02/956 95 13 ; 02/956 95 14
E-mail:office@bond2001.com
Лице отговарящо за ИЛБ:Искра Иванова
E-mail:office@bond2001.com
1.4 Телефонен номер при спешни случаи
Национален токсикологичен информационен център,
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов”
Телефон за спешни случаи +359 2 9154 409
E-mail:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Единен номер за спешни повиквания:за страната тел.112
Използват се и в извън работно време.














2.Описание на опасностите
2.1 Класификация на веществото или сместа в съответствие  с Директива 67/458(DSD)
Рискови фрази:R-фрази
Т;R 23/24/25 Токсичен при вдишване,контакт с кожата и при поглъщане
C;R34 Предизвиква изгаряния
R:43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата


Класификация на веществото или сместа в съответствие  с Регламент 1272/2008 (CLP)
Остра токсичност(орална),категория на опасност 3(Acute Tox 3),H301
Остра токсичност(дермална),категория на опасност 3(Acute Tox 3),H311
Остра токсичност(инхал.),категория на опасност 3(Acute Tox 3),H331
Корозия/дразнене на кожата,категория на опасност 1В,Н314
Сенсибилизация-кожна,категория на опасност 1,Н317
Канцерогенност, категория на опасност 2,Н351
2.2 Елементи на етикета
2.2.1 Етикетиране в съответствие  с Директива 1999/45/ЕО
Рискови фрази:R-фрази
Т;R 23/24/25 Токсичен при вдишване,контакт с кожата и при поглъщане
C;R34 Предизвиква изгаряния
R:43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата

Безопасни фрази:S-фрази
S2 Пазете на място ,недостъпно за деца
S23 Не вдишвайте парите,аерозолите
S24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите.
S26 При контакт  с очите веднага изплакнете обилно с вода и потърсете лекарски съвет
S36/37/39 Носете подходящи защитни дрехи и ръкавици, защита за лицето и очите
S46 При поглъщане незабавно потърсете лекарски съвет и покажете опаковката или етикета











2.2.2 Етикетиране в съответствие с Регламент 
1272/2008 (CLP)
Сигнална дума:Опасност
Пиктограми:
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 GHS08-Опасност за здравето
Предупреждения за опасност:
Н301-Токсичен при поглъщане
Н311-Токсичен при контакт с кожата
Н314-Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
Н317-Може да причини алергична кожна реакция
Н331-Токсичен при вдишване
Н351-Предполага се,че причинява рак при вдишване

Препоръки за безопасност:
P102 Пазете на място, недостъпно за деца
Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P280 Носете защитни ръкавици/дрехи/защита на лицето и очите
P301+P330+P331  ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.Не предизвиквайте повръщане.Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р308+Р313 При поява на кожно дразнение или обрив на кожата:Потърсете медицински съвет/помощ.
Р363 Изперете замърсеното облекло преди втора употреба.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р405 Да се съхранява под ключ.
Р271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
Р403 Да се съхранява на добре проветриво място.
Р411 Да се съхранява при температури от 30 до 50оС.
Р501 Съдържанието/съдът да се обезврежда в съответствие с националните и международни разпоредби.
2.3 Сместа не отговаря на критериите за РВТ(устойчиви био-акумулиращи токсини-УБТ)или vPvB(много устойчиви и много био-акумулиращи)според Анекс XIII на REACH(Регламент(ЕС)№1907/2006).
3.Състав , информация за съставките
Информация за състава/класификация основни съставки: смес на основата на водна дисперсия на полимер на основата на : Естер на акриловата киселина, Стирол.
Съдържание:Формалдехид по-малко от 0,12% 
CAS-№50-00-0
EC № 200-001-8
INDEX № 605-001-00-5
Класификация по 67/458(EES)
Рискови фрази:R-фрази
Т;R 23/24/25 Токсичен при вдишване, контакт с кожата и при поглъщане
C;R34 Предизвиква изгаряния
R:43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата

Класификация по 1272/2008 (CLP)
Опасност-клас,категория
Остра токсичност(орална),категория на опасност 3(Acute Tox 3),H301
Остра токсичност(дермална),категория на опасност 3(Acute Tox 3),H311
Остра токсичност(инхал.),категория на опасност 3(Acute Tox 3),H331
Корозия/дразнене на кожата,категория на опасност 1В,Н314
Сенсибилизация-кожна,категория на опасност 1,Н317
Канцерогенност, категория на опасност 2,Н351

 
Н301-Токсичен при поглъщане
Н311-Токсичен при контакт с кожата
Н314-Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
Н317-Може да причини алергична кожна реакция
Н331-Токсичен при вдишване
Н351-Предполага се,че причинява рак при вдишване
4.Мерки за оказване на  първа помощ
4.1Описани на мерките за първа помощ:
При консултация с лекар по възможност вземете със себе си този Информационен лист за безопасност.
При контакт с очите, не ги търкайте, а промийте незабавно с чиста вода. Свалете контактните лещи ако има такива, продължете с промиването. Незабавно  потърсете медицинска помощ.
След контакт с кожата, незабавно свалете замърсеното облекло и  облейте кожата с обилно количество вода в продължение на най-малко 15 минути. Незабавно потърсете медицинска помощ.
Почистете замърсеното облекло основно преди да го използвате отново.
При значително случайно поглъщане не предизвиквайте повръщане, ако пострадалият е в съзнание му дайте активен въглен или антидоти. Дръжте на топло и в състояние на покой. Потърсете незабавно медицинска помощ.
При значително случайно вдишване, се преместете на място с чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено дишане (Внимание:може да бъде опасно за оказващия първа помощ, така вдишания материал е токсичен, инфекциозен, корозивен). Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Повикайте незабавно медицинса помощ.
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: 
Остри реакции: Белодробен оток
Забавени реакции: На по-късен етап може да се появи белодробен оток.
4.3 Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
При нужда от медицинска помощ, носете този Информационен лист за безопасност със себе си. На вниманието на лекаря: Стомашна промивка с вода и медицински въглен, антидоти, амониев карбонат 2%,карбамид 20 g-перорално през 30 минути двукратно.
5.Противопожарни мерки
5.1 Подходящи средства за гасене: Ситно разпръсната вода, химична пяна, въздушно механична пяна.
5.2 Неподходящи средства за гасене: не са известни такива.

5.3 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместта.
Смесите от пара(формалдехид) и въздух  са избухливи в граници, в % об.: от 7 до  седемдесет и три. Контейнерите могат да експлодират ако са засегнати от пожар.
Опасни продукти от горенето: въглероден диоксид, въглероден оксид и формалдехид.
Внимание: може да гори с невидим пламък (метилов алкохол).
5.4 Съвети към пожарникарите: използвайте автономен дихателен апарат и химически защитен костюм.
6.Мерки при аварийно изпускане
6.1 Лични предпазни средства
За персонал който не отговаря за спешни случаи:
Да се спазват предписанията за безопасна работа посочени в точка 7  и лични предпазни средства от точка 8.
Носете химически устойчиви предпазни  ръкавици, маски, защитно работно облекло
За лицата отговорни за спешни случаи:
използвайте автономен дихателен апарат и химически защитен костюм.
6.2 Мерки за защита на околната среда
Не изпускайте директно във водоизточници. При попадане в повърхностно течащи води или канализационната мрежа уведомете местните власти.
6.3 Методи за почистване
Малки разливи- съберете течността в подходящ контейнер или абсорбиращ материал например: пясък,универсални свързващи материали,кизелгур. Събраният материал да се елиминира съобразно ЗУО.
Големи разливи-да се изпомпа продуктът.
При остатъци-да се отмият с вода.
Позоваване на други раздели:раздел 7 и 8
7.Работа с веществото или сместа/съхранение
7.1 Работа с веществото/препарата
Да се използва само по предназначение. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Следва да се съблюдават обичайните предпазни мерки при работа с химически вещества.
 7.2 Съхранение
Да се съхранява в сухи и проветриви помещения върху дървени палети, в добре затворени оригинални опаковки. Да се избягват температури по-ниски от 0оС и по-високи от 50оС. Да е защитен от измръзване.
Да се съхранява отделно от храни и напитки.
7.3 Специфична употреба
Няма специфична употреба.


8.Контрол на експозицията и лични предпазни средства

8.1Параметри на контрол
Гранични стойности на професионална експозиция.
Съгласно наредба №13/30.12.2003г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда.
Описание:Формалдехид по-малко от 0,12% 
CAS-№50-00-0
EC № 200-001-8
INDEX № 605-001-00-5
Гранична стойност на формалдехид във въздуха на работната среда е:
8 часа-1mg/ cm3
15 минути-2mg/ cm3
8.2 Контрол на експозиция в работна среда
Общи изисквания и мерки: да се осигури обща и локална вентилация на работното място. Не се хранете , не пийте и не пушете по време на работа. След работа се измийте или вземете душ. Почистете замърсените дрехи преди да ги използвате отново.
8.2.1 Защита на дихателната система
Подходяща защита на дихателните пътища при ниски концентрации или краткотраен ефект: Филтър за газове/пари (препоръчително  ЕN 14387 тип В). Подходяща защита на дихателните пътища при високи концентрации или дълготраен ефект: автономен дихателен апарат.
8.2.2 Защита на очите
Носете предпазни очила „закрит тип”(препоръчително EN 166).
8.2.3 Защита на кожата
Носете химически устойчиви предпазни ръкавици (препоръчително EN 374). Подходящи материали при продължителен,директен контакт(препоръчително:Индекс на защита 6,отговарящ на устойчиви на пробив>480минути,съгласно EN
374):
Бутил каучук-0,7mm дебелина
Нитрил гумени ръкавици-0,4mm дебелина
Химически защитен костюм(препоръчително EN 14605)
Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и лицето. Да се избягва контакт с очите и кожата.
 8.3Контрол при излагане в околната среда
Виж приложените сценарии на експозиция.
9.Физични и химични свойства
9.1 Обща информация
Външен вид- течен
Мирис-слаба миризма
Цвят-по каталог

9.2 Физични данни
рН-ок.7-8,5 (23оС)
Плътност: ок.1,04g/cm3
Разтворимост във вода-частична разтворимост
Вискозитет,динамичен:ок.140-200 mPa.a

10.Стабилност и реактивоспособност
10.1 Реактивност
Водните  разтвори на формалдехид са корозивни към въглеродна стомана, докато парите му – не са.
 10.2 Химична стабилност
Сместа е  химически устойчива когато се съхранява според указанията.
10.3 Възможност за опасни реакции
Продукта е стабилен при нормални условия на съхранение (виж раздел 7, работа и съхранение).
10.4 Условия които трябва да се избягват:
Топлина, пламък, източници на запалване и несъвместими вещества.

11.Токсикологична информация
Акутна токсичност
ЛД50 плъх(орално):>2.000-10.000mg/kg
Дразнещо въздействие
Оценка на дразнещ ефект: При залепване на продукта за кожата е възможно да се предизвика дразнещо действие при изсъхването.
Първично дразнене на кожата заек: не дразни(Директива 404 на OECD)
Първично дразнене на лигавицата заек:не дразни(Директива 405 на OECD)

12.Информация за околната среда
12.1 Токсичност
Токсичност спрямо риба:ЛК(96 h)>100mg/l.Brachydanio rerio (Директива 203 на OECD,статична)
Водни безгръбначни животни: ЕС50(48 h)>100mg/l.Daphnia magma (Директива 202 на OECD,част 1,статична)
Водни растения: ЕС50(72 h)>100mg/l.Scenedesmus subspicatus (Директива 201 на OECD)Номинална концентрация.
Микроорганизми/Влияние върху жива тиня: ЕС20(0,5 h)>100mg/l,жива тиня,комунална(DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P.C)
При надлежно въвеждане на органични концентрации в биологични пречиствателни съоражения не следва да се очаква нарушаване на разграждащата активност на жива тиня.
12.2 Устойчивост и разградимост
Оценка на биологичното разграждане и елиминиране(H2O): Продуктът може чрез абиотични процеси, например, адсорбиране от жива тиня, в голяма степен да бъде елиминиран от водата.
12.3 Биоакумулираща способност
Делът на полимера не е биологически наличен поради неговите структурни свойства. Не следва да се очаква натрупване в организмите.
12.6 Други неблагоприятни въздействия
Да не се допуска попадане на продукта във водни басейни без предварителна обработка. Според сегашното ниво на познания не следва да се очакват отрицателни екологични въздействия.
Посочените данни за екология са получени по аналогия.
13.Обезвреждане на отпадъците
Отпадъците от сместа, като остатъчни количества се съхраняват в обозначени  за целта съдове. Следва да бъде предаден в подходящ склад или инсталация за изгаряне в съответствие с местните разпоредби.
Няма кодов номер за отпадния материал съгласно европейския каталог за отпадъци(ЕWC), тъй като е в зависимост от областта на приложение. Следва да се съблюдават националните и местни разпоредби.
Да не се допуска попадането му във водни басейни и канализационната мрежа. Опаковките да се изпразват добре и да се изхвърлят на посочените за целта места за хартиени отпадъци или в контейнери за рециклиране.

14.Информация относно  транспортиране
Продуктът не е опасен според националните и международни разпоредби за транспорт на опасни товари и не се подчинява на съответните наредби за IMDG(по море), ARD(по суша), RID(по железниците) ,ICAO/IATA(по въздушен път). Класификация не е необходима.
Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за съответния вид транспорт и гарантиращ безопасността на товара. Да не се транспортира заедно с хора , храни и животни.
15.Информация относно  нормативната  уредба
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба , законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Закон за защита от вредното въздействие от химичните вещества и смеси(заглв.изм.-ДВ,бр.114 от 2003г.,изм.-ДВ,бр.63 от 2010г. , в сила от 13.08.2010г).Наредба за реда и начина за класифицирането, опаковането и етикирането на химични вещества и препарати.(CLP Наредба)
Продукта Хидро Бонд  609 R-(ROOF)
е смес и според REACH не подлежи на регистрация.
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес
Не е извършвана оценка на химическата безопасност


16.Друга информация
Класификация  според Регламент 1272/2008(CLP)
Предупреждения за опасност:
Н301-Токсичен при поглъщане
Н311-Токсичен при контакт с кожата
Н314-Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
Н317-Може да причини алергична кожна реакция
Н331-Токсичен при вдишване
Н351-Предполага се,че причинява рак при вдишване

Препоръки за безопасност:
P102 Пазете на място, недостъпно за деца
Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P280 Носете защитни ръкавици/дрехи/защита на лицето и очите
P301+P330+P331  ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р308+Р313 При поява на кожно дразнение или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р363 Изперете замърсеното облекло преди втора употреба.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р405 Да се съхранява под ключ.
Р271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
Р403 Да се съхранява на добре проветриво място.
Р411 Да се съхранява при температури от 30 до 50оС.
Р501 Съдържанието/съдът да се обезврежда в съответствие с националните и международни 
Класификация съгласно директива 67/548(DSD)
Рискови фрази(R-фрази)
Т;R 23/24/25 Токсичен при вдишване, контакт с кожата и при поглъщане
C;R34 Предизвиква изгаряния
R:43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата






Безопасни фрази:S-фрази
S2 Пазете на място ,недостъпно за деца
S23 Не вдишвайте парите,аерозолите
S24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите.
S26 При контакт  с очите веднага изплакнете обилно с вода и потърсете лекарски съвет
S36/37/39 Носете подходящи защитни дрехи и ръкавици,защита за лицето и очите
S46 При поглъщане незабавно потърсете лекарски съвет и покажете опаковката или етикета


Сместа е  класифицирана в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP).
Законова база:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
Наредба за реда и начина на класифициране,опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси;
	Регламент(ЕО)1907/2006(REACH)
	Регламент(ЕО)1272/2008(CLP)
	Регламент(ЕО)453/2010 за основните изисквания към ИЛБ.



Информацията, съдържаща се в настоящия Информационен лист за безопасност отразява актуални, налични познания и може да се счита за сигурна, ако продуктът се използва при препоръчаните условия и в съответствие с оказанията на опаковката му. Всяка друга употреба и използването му в комбинация с друг продукт е на отговорността на потребителя. Настоящите предложения и препоръки са подготвени съгласно действащото законодателство на Р България, Директивите на Европейския съюз и Международните споразумения.
Данните се основават на днешното ниво на познанията. Те трябва да представят нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасност и нямат следователно значение за гарантиране на определени качества. Тези данни не могат да се променят или отнасят за други продукти.

