
                                                                                  Превод от английски език 
ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ в съответствие с 

91/155/EWG 
Ръчна пяна 1К/ Пистолетна полиуретанова пяна, качество В3 
 

Код: 5.10 
Категория: B3 
Дата: 11.05.2004г. 
Замества: 21.09.2000 

1. Информация за продукта и компанията 
Търговско наименование на продукта:   1К Hand held grade/ gun grade 

polyurethane foam B3-Quality 
1К Ръчна пяна / Пистолетна 
полиуретанова пяна, качество В3  

Производител:  AUTRA Den Braven Aerosol GmbH & Co. KG. ,  
Giebelstadter Weg 16  
D-97234, Reichenberg-  Albertshausen,  
Германия 

Телефон:  +49(0)936690710  
Факс: :  +49(0)9366907122 
Телефон за обаждания по спешност:  09366/9071-0 
Вносител:   Ден Бравен България ЕООД,  Русе,  бул. България 127,  

тел./факс: 082 845253/082 844687 
2. Състав на продукта 
Химическа характеристика: Полиуретанова пяна на основа на полиуретанов 
предполимер.  
Опасни субстанци: 
                       

CAS–номер   Наименование Тегло % Символ – 
 опасност 

R -Фрази  

74-98-6/106-97-8 Пропан/Бутан 1-15 F+ 12 
115-10-6 Диметилетер 1-15 F+ 12 
9016-87-9 Дифенилметан-4,4’- 

Диизоцианат, Изомери и  
Хомолози 

30-45 Xn 20-36/37/38- 
42/43 

 
 

3. Описание на опасностите 
Потенциално влияние върху здравето:  
Съдържа дифенилметан-4,4’-диизоцианат. Вреден при вдишване, поглъщане и при 
контакт с кожата. Дразни очите, дихателната система и кожата. Може да причини 
сенсибилизация при вдишване и контакт с кожата. При много чувствителни хора ниски 
концентрации могат да причинят астматични пристъпи. По време на използване могат 
да се образуват експлозивни съединения от изпаренията с кислорода, особено ниско по 
земята. 
  

 
4. Мерки за оказване на първа помощ 



При вдишване: Чист въздух и почивка. Потърсете медицинска помощ, ако оплакванията 
продължават. 
 
Очи: В случай на попадане в очите, незабавно изплакнете обилно с вода в продължение 
поне на 15 минути. Повдигнете клепачите и ги изплакнете добре отдолу. Потърсете 
медицинска помощ, ако оплакванията не отшумяват. 
 
 Кожа: Отстранете напълно със суха кърпа или книжна бърсалка преди да измиете с 
детергент и вода. Потърсете медицинска помощ, ако оплакванията продължават. 
 
При поглъщане: Изплакнете устата с вода няколко пъти. Консултирайте се с лекар и 
покажете този лист за безопасност. 
 
Облекло: Отстранете замърсените дрехи. 

5. Мерки при гасене на пожар 
Средства за гасeне на пожар: Няма ограничения. ( прах, пяна, воден спрей.) 
 Носете предпазно облекло и дихателни апарати. Отстранете незасегнатите флакони от 
опасната зона. Охладете ги с вода, за да се предотврати избухването им. 
6. Мерки при аварийно изпускане 
Отделете течащите флакони и ги изхвърлете, както е описано в параграф 13 “Изхвърляне на 
отпадъченпродукт.” 
 

7. Работа с продукта и съхранение 
Работа с продукта: При работа да се осигури добра вентилация. Да не попада в контакт 
с кожата, очите; да не се поглъща. 
Съхранение: Съхранявайте го в затворена опаковка при температура от 5°С до 25°С, 
далече от директна слънчева светлина и други източници на нагряване.  

      

8. Предпазни мерки при работа с продукта и лична защита 
Съдържа пропан/бутан (МАК– стойност(максимално-допустима)  1000 ppm), Диметилетер 
(МАК – стойност 1000 ppm) и дифенилметан-4,4’-диизоцианат (МАК – стойност 0,005 ppm) 
 
Предпазни мерки срещу вдишване: Не вдишвайте изпаренията. Осигурете добра 
вентилация. Използвайте маска с филтър А2В2Р3. Преносимо устройство за дихателна 
защита (EN 136-137-140-141-143-145-400-401-401-1061). 
Защита на очите: Напълно плътно-прилепващи защитни очила. Пълна предпазна 
екипировка на лицето. (prEN 166). 
Кожа: Защитни ръкавици, устойчиви на химически вещества (prEN 420 и prEN 374 част 
1-5).  
Препоръчителен материал за ръкавиците: Неопрен, Нитрил-Бутадиен-Каучук и Бутил-
Каучук. Тънки ръкавици за еднократна употреба не са подходящи за дълготрайна и 
многократна употреба. Защитно облекло, устойчиво на химикали. (EN 368). 
Работна хигиена:   Измивайте си ръцете с вода и сапун след работа и преди почивките. 
По време на работа с продукта не яжте, не пийте, не пушете. 

                                         Не си търкайте очите с мръсни ръце. 
 

9. Физични и химични свойства 
Физическо състояние:   аерозол 
Цвят:     жълт/зелен 



Мирис:       без мирис 
Точка на възпламеняване:    не се прилага  
Температура на самовъзпламеняване:   >300°C  
Граници на избухване: Долна: не се прилага, Горна: не се прилага  
Налягане на парите (bar):    при 20°С: 5,5 bar – при 50°С – 11,0 bar 
Плътност при 20°С (g/ml):    Приблизително 1,1 (вода=1)  
Разтворимост във вода: Неразтворим. Реагира бавно с вода по време на 

втвърдяване, като се освобождават следи от СО2. 
рH (при 20°С):       не се прилага 
Вискозитет(при 20°С) /mPa.s/:   не се прилага 

10. Стабилност и реактивност 
Опасни продукти при разпадане:  Не се отделят при правилна употреба.                                                       
Материали, с които не трябва да е в досег: Не са известни. 
Условия, които да се избягват: Да се пази далеч от запалителни източници. При 
температури >50°С флаконът може да избухне. 

11.  Токсикологична информация 
Съдържа дифенилметан-4,4’-диизоцианат (МАК – стойност 0,005 ppm). Може да 
причини сенсибилизация при вдишване или контакт с кожата. Избягвайте многократен, 
или по-продължителен контакт. Хора, алергични към изоцианат не трябва да 
контактуват със съдържанието.При много чувствителни хора ниски концентрации могат 
да причинят астматични пристъпи.  

 
12. Екологична информация 
Не позволявайте невтвърдено количество от продукта да попадне в досег с околната 
среда.  
WGK (по самопреценка) : 1 
Екотоксичност: Не е известна.  
Разградимост: Не е известна. 

13. Изисквания при изхвърляне на отпадъчен продукт 
Изпразнете напълно флакона и оставете изпръскания материал да се втвърди. 
 Код за втвърден отпадъчен продукт (Германия ЕАК):    17. 06. 04 
Код за отпадъчен продукт -празни флакони (Германия ЕАК):   16. 05. 04 

14.  Информация за транспортиране  
ADR/ RID: 
Име:        Аерозоли 
UN-номер (номер на потребителя): 1950  Клас: 2 Код-класификация: 5 А 
Ограничени количества: LQ2 Етикет за опасност 2.2 
 
IMGD-Код: 
Име:        Аерозоли 
UN-номер (номер на потребителя): 1950  Клас: 2 
EmS – Номер: F-D, S-U:    Морски замърсител: не 
 
ICAO/IATA-DGR : 
Наименование:    Аерозоли, запалително 
UN-номер (номер на потребителя): 1950 Клас: 2.1 
     



15. Регулаторна информация 
 Този продукт подлежи на изискванията за етикиране на ЕС-Директивите 67/548/ЕС.  
R - Фрази:  
R20:  Вреден при вдишване. 
R36/37/38: Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
R42/43/:  Възможна е сенсибилизация при вдишване и контакт с кожата. 
Символи:  HARMFUL - Вреден,  EXTREMELY FLAMMABLE - Изключително 
запалим  
     

Съдържа Дифенилметан-4,4’-диизоцианат, изомери и хомолози. 
 Вреден при вдишване. Дразни очите, дихателната система и кожата. Може да причини 
сенсибилизация при вдишване и контакт с кожата. 
Съдържа изоцианати. Вижте информацията на производителя. 
Носете подходящи ръкавици. При попадане в очите, незабавно ги измийте с много вода 
и потърсете медицинска помощ. След контакт с кожата измийте незабавно с много вода. 
При  недобра вентилация, носете подходяща респираторна екипировка. При инцидент, 
или ако не се чувствате добре, потърсете незабавно медицинска помощ. (при 
възможност покажете етикета). Флакон под налягане. Пазете от слънчева светлина и не 
излагайте на температури над 50°C. Не пробивайте и не запалвайте дори и използван 
флакон. Не впръсквайте върху огън, или запалим материал. Дръжте далеч от горящи 
източници. Не пушете! Съхранявайте на недостъпни за деца места. По време на 
употреба може да се образува запалима/избухлива смес на изпаренията с 
въздуха.Изхвърляйте този материал и флакона му на събирателен пункт за опасни,или 
специални отпадъци. 

16. Друга информация 
Този лист за безопасност отговаря на Директивата на ЕС 91/155/ЕЕС, както и на 
нейните поправки. Предходни варианти на този Лист за безопасност са невалидни след 
неговото излизане. 
 
 
 

Предложената информация се основава на настоящите ни знания и не дава гаранции 
за качествата на продукта. Законни регулации са на собствена отговорност.  


