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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатор на продукта
Verifix 2K Silikon P Komponente A
Търговско наименование
part of
BO 5500510, 1 kg
BO 5500513, 5 kg
BO 5500516, 50 kg
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не
се препоръчват
Употреба на веществото/сместа
лепила
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Фирма/Производител:
BOHLE AG
Адрес:
Dieselstr. 10
Град:
D-42781 Haan

телефон:
Електронна поща (e-mail):
отговорен сътрудник:
Електронна поща (e-mail):
Internet:
Отговорен Отдел:
1.4. Телефонен номер при
спешни случаи:

Факс: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

телефон: +49 2129 5568-276

Този номер отговаря само в работно време. +49 2129 5568-276

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.2. Елементи на етикета

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.2. Смеси
Химическа характеристика
VINYL DIMETHICONE
Други данни
Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Обши указания
Не са необходими специални мерки.
След контакт с очите
При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
След поглъщане
Изплакнете устата.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
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Подходящи пожарогасителни средства
Въглероден двуокис (CO2), Пожарогасящ прах, Разпръскваща струя вода

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
При работа с материала използвайте механично оборудване

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Упътвания за безопасна употреба
Няма такива при нормална обработка
При работа не се хранете, не пийте и не пушете.
Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден.
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Указания при складиране на различни вещества
няма ограничение
Допълнителна информация за условията на съхранение
Пазете от замръзване , нагряване и слънчева светлина.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
8.2. Контрол на експозицията
Подходящ инженерен контрол
Да се осигури достатъчна вентилация.
Защитни и хигиенни мерки
Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.
Защита на очите/лицето
Не се изисква
Защита на ръцете
Не се изисква
Защита на кожата
Не се изисква
Защита на дихателните пътища

Не се изисква

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на веществото:
Цвят:
Миризма:

течност
безцветен
без аромат
Норма за контрол

Стойност на рН:

неприложим

Изменения на състоянието

Точка на възпламеняване:

>130 °C

Плътност (при 20 °C):
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3000-6000 mPa·s

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за токсикологичните ефекти

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Изхвърляне на отпадъци
В съответствие с общинските и националните условия.
Отпадъчен код на продукта
ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ; Отпадъци от ПФДУ на пластмаси,
070217
синтетичен каучук и изкуствени влакна; отпадъци, съдържащи силикони, различни от
упоменатите в 07 02 16
Отпадъчен код на остатъците от продукта
ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ; Отпадъци от ПФДУ на пластмаси,
070217
синтетичен каучук и изкуствени влакна; отпадъци, съдържащи силикони, различни от
упоменатите в 07 02 16

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
Друга приложима информация
Безопастни продукти в рамките на: ADR/RID, ADNR, IMDG-код, ICAO/IATA-DGR

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда
ЕС Регулаторна информация

2004/42/ЕО (ЛОС):

0%

Национални разпоредби

Клас на застрашеност на водата
(D):

1 - слабо увреждащ водата

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Допълнителни данни
Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за свойствата
на продуктите и не са основа за законни договорни отношения.
Получателят на нашите продукти трябва да съблюдава на собствена отговорност спазването на
съществуващи закони и разпоредби.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна
таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)
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