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1 Идентификация на веществото/препарата и на фирмата/предприятието 

· Данни за продукта 

· Търговско име: TYTAN Professional  
  STYRO 753 – Полиуретаново лепило за топлоизолационни плоскости  

· Артикул номер: F-001  
· Приложение на веществото / препарата 
 Строителни химикали 
Аерозолна полиуретанова пяна  

· Производител/Доставчик:  
 Selena Co. S.A.  
ul. Strzegomska 2-4  
53-611 Wrocław  
+48 71 78 38 290  
e-mail: export@selena.pl  

·Повече информация може да получите от: msds@selena.pl  
· Информация при спешни случаи: Тел.: +48 717838 290  
 

2 Идентификация на опасностите  

· Описание на опасностите:  
 
Xn Вреден 
F+ Изключително запалим 

 

· Информация относно конкретни опасности за хората и околната среда:  
Горим газ, по-тежък от въздуха; може да се натрупва над повърхностите и в ниските части на стаите. Пяната 
лесно залепва за кожата и други повърхности.  
Продуктът трябва да бъде етикетиран, поради процедурата за изчисляване според "Общите указания за 
класифициране на препарати в ЕС " – последната актуална версия.  
Внимание! Контейнер под налягане.  
R 12      Изключително запалим 
R 20      Вреден при вдишване. 
R 36/37/38     Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
R 42/43     Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата.  
Съдържа изоцианати. Виж информацията, предоставена от производителя  
Контейнер, който се намира под налягане: да се защитава от пряка слънчева светлина и да не се 
излага на температури, надвишаващи 50°C. Да не се пробива или гори, дори след употреба.  
Да не се пръска върху открит пламък или силно нагрети материали. Да се пази далеч от източници 
на запалване. –Да не се пуши.  
Да се пази далеч от деца  

· Система за класифициране:  
Класифицирането се извършва съгласно последните редакции на списъците на ЕС, както и данни на 
дружеството и други данни, получени от използвана литература.  

 

3 Състав/информация за съставките 

· Химическа характеристика 
· Описание: Смес от веществата, описани по-долу с безопасни добавки.  

· Опасни съставки:  

CAS: 9016-87-9 полиметилен полифенил полиизоцианат, изомери и хомолози 26.0% 
Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43 

CAS: 101-68-8 4,4'-метилендифенил диизоцианат 20.0% 
EINECS: 202-966-0 Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43 

(Продължава на стр. 2)  
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(Продължение от стр. 1) 
CAS: 115-10-6 диметил етер 10.0% 
EINECS: 204-065-8 F+; R 12 

CAS: 74-98-6 пропан 5.0% 
EINECS: 200-827-9 F+; R 12 

CAS: 106-97-8 бутан 5.0% 
EINECS: 203-448-7 F+; R 12 

CAS: 75-28-5 изобутан 5.0% 
EINECS: 200-857-2 F+; R 12 

CAS: 5873-54-1 o-(p-изоцианотобензил)фенил изоцианат 1.5% 
EINECS: 227-534-9 Xn, Xi; R 20-36/37/38-42/43 

· Допълнителна информация: Текстът на посочените риск-фрази може да намерите в раздел 16.  
 

4 Мерки за първа помощ 
 Обща информация:  
Симптоми на отравяне могат да се появят и след няколко часа; поради тази причина е необходимо 
медицинско наблюдение в продължение на поне 48 часа след злополуката.  
· След вдишване:  
Осигурете свеж въздух и за всеки случай повикайте лекар.  
Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го легнал стабилно на една страна в готовност за превозване.  
След контакт с кожата:  
Отстранете остатъците от невтвърдената пяна, като използвате разтворител с меко действие, 
като неутрален концентриран етанол (избягвайте контакт с очите). Втвърдената пяна може да бъде 
отстранена чрез измиване със сапун и големи количества вода. При поява на дразнене, нанесете крем с 
меко действие. Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно. 
 · След контакт с очите:  
Промивайте очите в продължение на няколко минути под течаща вода, като държите клепачите отворени. 
Ако симптомите не изчезнат, консултирайте се с лекар. ·  
След поглъщане: Промийте устата, след което изпийте голямо количество вода.  

 

5 Противопожарни мерки   

· Подходящи пожарогасителни средства: 
Въглероден диоксид 
Пожарогасителен прах 
Пяна  
Воден спрей  
· Неподходящи пожарогасителни средства, от съображения за сигурност: Струя вода  
· Специални опасности, предизвикани от веществото, продуктите от неговото горене или 
образувалите се в следствие на горенето газове: Възможно е образуване на токсични 
газове при нагряване или при пожар.  
· Защитни средства: Носете устройство за защита на дихателните пътища със 
самостоятелен приток на въздух. Носете цял защитен костюм.  
Защитно средство за защита на устата.  
 

6 6. Мерки при случайно разливане 

· Мерки за лична защита: 
Да се пази от източници на запалване.  
Носете защитни дрехи.  
Не вдишвайте пари и аерозоли от препарата.  
Осигурете добра вентилация  
Носете защитни средства. Дръжте настрана незащитените лица.  
· Мерки за защита на околната среда: Не допускайте попадане в канализацията/повърхностни и подпочвени 
води.                                                                             (Продължава на стр. 3) 
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(Продължение от стр. 2)  
· Методи за почистване/събиране:  
Незасъхналата пяна залепва лесно, така че я отстранявайте внимателно. Отстранявайте остатъците от 
пяна, като използвате парцал и разтворители с меко действие, като концентриран етанол. Засъхналата 
пяна може да се отстранява механично и повърхността да се изтърка. Изхвърлете замърсените 
материали, като отпадък съгласно точка 13. Осигурете добра вентилация.  

· Допълнителна информация: В Раздел 13 може да намерите информация за третирането на отпадъци.  
 

7 Работа с материала и съхранение 

· Работа с материала:  
·Информация за безопасната работа с материала:  
Осигурете добра вентилация/проветрение на работното място.  
Отваряйте съда и боравете с него внимателно.  

· Информация за защитата от пожар и експлозия:  
Да не се пръска върху открит пламък или силно нагрети материали. Да се пази далеч от източници 
на запалване –Да не се пуши.  
Да се защити от електростатични заряди.  
Контейнер под налягане: защитавайте контейнера от пряка слънчева светлина и не го излагайте на 
температури над 50°C, т.е. електрически лампи. Не пробивайте и не горете контейнера, дори и след 
използването му.  

· Съхранение:  
· Изисквания, на които трябва да отговарят складовите помещения и съдовете за съхранение:  
   Съхранявайте на хладно място.  
Спазвайте официалните нормативни разпоредби за съхраняването на опаковки с контейнери под налягане. 
 · Информация за съхранението в общ склад:  

  Да се съхранява далеч от окислители.  
Да се съхранява далеч от храни.  

· Допълнителна информация за условията на съхранение:  
Да се съхранява във вертикално положение в затворения оригинален контейнер. Да се предпазва от 
замръзване. Да се съхранява при температури от + 10°C до + 30°C.  
Да се съхранява под ключ и на недостъпно за деца място. Контейнерът трябва да е плътно запечатан.  
Не затваряйте херметически съда за съхранение.  
Да се съхранява на хладно и сухо място в добре затворени съдове. Да се защитава от топлина и пряка 
слънчева светлина.  

 

8 Контрол на излагането / лична защита 

Допълнителна информация за конструкцията на техническите съоръжения: Няма други данни; виж т. 7. · Съставки 

с пределни стойности, които трябва да бъдат контролирани на работното място:  

9016-87-9 полиметилен полифенил полиизоцианат, изомери и хомолози  

WEL  Краткотрайна ст-ст: 0.07 mg/mі  
Дълготрайна ст-ст: 0.02 mg/mі  
Чувствителност; като -NCO  

101-68-8 4,4'- метилендифенил диизоцианат  

WEL  Краткотрайна ст-ст: 0.07 mg/mі  
Дълготрайна ст-ст: 0.02 mg/mі  
Чувствителност; като -NCO  

115-10-6 диметил етер 

WEL  Краткотрайна ст-ст: 958 mg/mі, 500 ppm  
Дълготрайна ст-ст: 766 mg/mі, 400 ppm  

(Продължава на стр. 4)  
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(Продължение от стр. 3)  
106-97-8 бутан  

WEL  Краткотрайна ст-ст: 1810 mg/mі, 750 ppm  
Дълготрайна ст-ст: 1450 mg/mі, 600 ppm  
Карценогенен (при повече от 0.1% бута-1.3-диен)  

5873-54-1 o-(p-изоцианатобезил) фенил изоцианат  

WEL  Краткотрайна ст-ст: 0.07 mg/mі  
Дълготрайна ст-ст: 0.02 mg/mі  
Чувствителност; като-NCO  

· Допълнителна информация: За основа са използвани списъците, в сила към момента на изработка.  
· Лични защитни средства:  
· Общи защитни и хигиенни мерки:  
Да се пази далеч от храни, напитки и фураж.  
Незабавно отстранете замърсените дрехи.  
Измивайте ръцете си преди почивките и в края на деня.  
Избягвайте контакт с очите и кожата.  

· Защита на дихателните пътища:  
При кратко излагане или ниска степен на замърсяване, използвайте защитно филтърно устройство за 
дихателните пътища. При интензивно или продължително излагане, използвайте апарат за защита на 
дихателните пътища със самостоятелно снабдяване с въздух.  

· Защита на ръцете:  
 

Защитни ръкавици  
 

Материалът на ръкавиците трябва да е непромокаем и устойчив на продукта/ веществото/ препарата.  
Поради отсъствие на изпитвания, не може да бъде направена препоръка за материала на ръкавиците, при 
използване на продукта/препарата/химичната смес.  
Изборът на материала на ръкавиците се извършва, като се отчита времето за проникване, 
скоростта на дифузия и разлагането  

· Материал на ръкавиците  
   PVC ръкавици 
Гумени (каучукови) ръкавици 
Изборът на подходящите ръкавици не зависи само от материала, но и от други признаци на качество, като 
се различава за различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат, съставен от 
няколко вещества, устойчивостта на материала на ръкавиците не може да бъде изчислена предварително 
и поради тази причина трябва да бъде проверявана преди използване.  

· Време за проникване за материала на ръкавиците  
Точното време на проникване трябва да бъде установено от производителя на защитните ръкавици и да 
бъде спазвано.  

· Защита на очите:  
 

Плътно прилягащи очила 
 

· Защита на тялото: Защитно работно облекло 
 

9 Физични и химични свойства  

· Обща информация 

Форма: Аерозол 
Бързо съхнеща пяна, пръскана чрез газов пропелант от аерозолен 
контейнер  

Цвят: Син 

(Продължава на стр. 5)  
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(Продължение от стр. 4) 

Мирис: Специфичен 

· Промяна в състоянието 
Темп. на топене/диапазон на топене: Не са установени. 
Темп. На кипене/ диапазон на кипене:  Не е приложимо, като аерозол. 

· Пламна точка: 0°C 

· Самовъзпламеняване: Продуктът не се възпламенява от само себе си. 

· Опасност от експлозия: Продуктът не е взривоопасен. Възможно е, обаче, образуване на 
взривоопасна смес въздух/изпарения. 

· Експлозивни пределни стойности: 
Ниска: 1.5 обем % 
Висока: 11.0 обем % 

· Плътност: Не е определена. 

· Разтворимост във/  
смесване с вода: Неразтворим . 

реагира с водата 
 
 

10 Стабилност и реактивност 
Термично разлагане / условия, които трябва да бъдат избягвани:  
Не се наблюдава разпад при използване и съхранение съгласно спецификациите.  
Материали, които трябва да бъдат избягвани: Реагира силно с вода и други материали, съдържащи активен 
водород.  
Опасни реакции Не са известни опасни реакции.  
Опасни продукти при разграждане: Не са известни опасни продукти при разграждане.  

 

11 Токсикологична информация 

· Остра токсичност:  

· LD/LC50 стойности, приложими спрямо класификацията:  

101-68-8 4,4'- метилендифенил диизоцианат  

Устна LD50 2200 mg/kg (мишка) 

9200 mg/kg (плъх) 

При вдишване LC50/4 h 0.178 mg/l (плъх) 

· Основно дразнене: 
· на кожата: Дразнене на кожата и лигавиците.  
· на очите: Дразнещо въздействие.  
· Повишена чувствителност:  
Възможна е повишена чувствителност при вдишване.  

  Възможна е повишена чувствителност при контакт с кожата.  
· Допълнителна токсикологична информация:  
Продуктът проявява следните опасности, съгласно метода за изчисление на Общите указания 
на ЕС за класифициране на препаратите, в последните им редакции:  
Вреден  
Дразнещ 

· Повишена чувствителност Възможна е повишена чувствителност при вдишване и контакт с кожата.  
 

12 Екологична информация  

· Информация за отстраняването (устойчивост и разграждане): Не е биоразградим 
(Продължава на стр. 6)  

GB  

D
R 



Стр. 6/8  

Документ с данни за безопасност 
съгласно 1907/2006/EC, Член 31  

Дата на отпечатване 04.11.2008 Редакция: 01.09.2008 

Търговско название: TYTAN Professional  
STYRO 753 - Полиуретаново лепило за топлоизолационни плоскости   

 

(Продължение от стр. 5)  
· Поведение в системи от околната среда:  
· Мобилност и потенциал за биоакумулиране: Не се акумулира в организми  
· Общи забележки:  
Опасност за водата клас 1 (Немски нормативи) (Самооценка): слабо опасен за водата  
Не допускайте попадане на неразреден продукт или големи количества от него да попаднат в 
подпочвените води, водоизточници или в канализационната система.  

 

13 13. Съображения за третиране на отпадъци 

· Продукт:  
· Препоръка 
Не трябва да се изхвърля заедно с битови отпадъци.Не позволявайте на продукта да навлиза в канализацията.  

· Европейски каталог на отпадъците 
07 02 13 отпадни пластмаси 

15 01 05 смесени опаковки 

07 02 08 други утайки от котли и остатъци от реакции  

· Непочистена опаковка:  
· Препоръка: Изхвърлянето се извършва съгласно действащата нормативна уредба.  

 

14 Информация за транспортиране 

· Шосеен транспорт ADR/RID   (трансграничен)  
 
 
 
 

· ADR/RID клас: 2 5F Газове. 
· Код за опасност (Kemler): - 
· UN-номер: 1950 
· Група опаковки: - 
· Етикет за опасност: 2.1 
· Описание на стоките: 1950 АЕРОЗОЛИ 

· Морски транспорт IMDG: 
 
 
 
 

· IMDG Клас: 2.1 
· UN номер: 1950 
· Етикет 2.1 
· Група опаковки: - 
· EMS номер: F-D,S-U 
· Морски замърсител: Не 
· Правилно транспортно название: АЕРОЗОЛИ 

· Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:  
 
 
 
 

· ICAO/IATA Клас: 2.1 

(Продължава на стр. 7)  
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(Продължение от стр. 6) 

· UN/ID номер: 1950 
· Етикет 2.1 
· Група опаковки: - 
· Правилно транспортно название: АЕРОЗОЛИ, запалимо 

 
 
15 Нормативна информация 

· Етикетиране съгласно указанията на ЕС:  
Продуктът е класифицира и маркиран, съгласно Директивите на ЕС / наредбата за опасни материали.  

· Буквен код и обозначение на опасността от продукта:  
 

Xn Вреден  
F+ Изключително запалим 

 
· Компоненти на етикета, определящи опасността:  
4,4'-метилендифенил диизоцианат  
· Риск фрази:  
12    Изключително запалим. 
20    Вреден при вдишване. 
36/37/38     Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
42/43    Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата. 

· Фрази за безопасност: 
16    Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. 
23    Да не се вдишват газовете/дима/парите/спрея. 
36/37/39    Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. 
46   При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или  
 етикетът. 
51  Да се използва само на проветриви места. 
63  В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави  
 в покой. 

· Специално етикетиране на определени препарати:  
Съдържа изоцианати: виж информацията, предоставена от производителя. 
Контейнер, който се намира под налягане: да се защитава от пряка слънчева светлина и да не се 
излага на температури, надвишаващи 50°C. Да не се пробива или гори, дори след употреба.  
Да не се пръска върху открит пламък или силно нагрети материали. Да се пази далеч от източници 
на запалване –Да не се пуши.  
Да се пази далеч от деца  

 

16 Друга информация 
Тази информация се основава на познанията, с които разполагаме в момента. Това, обаче, не 
представлява гаранция за конкретни характеристики на продукта или юридически валидно договорно 
отношение.  
· Приложими R-фрази 
12  Силно запалим. 
20  Вреден при вдишване. 
36/37/38      Дразни очите, дихателните пътища и кожата.  
42/43  Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата.  
· Препоръчителни ограничения в употребата  
Уплътнение и монтаж на строителни елементи.  
Монтажът на врати и прозорци не може да се извърши без използване на механични съединителни 
елементи. Преди употреба, оставете флакона да достигне стайна температура. Разклатете добре контейнера. 
Завийте флакона към клапана на пистолета. Работната позиция е с долната страна нагоре. Контролирайте 
обема на впръскваната пяна, като коригирате силата на натиск върху спусъка или дръжката на пистолета. 
След излизане от контейнера, пяната увеличава обема си.  

 
(Продължава на стр. 8)  
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Използвайте специално почистващо средство за отстраняване на излишната незасъхнала пяна 
(засъхналата пяна може да се отстранява единствено механично). След пълното засъхване, предпазвайте 
пяната от ултравиолетово лъчение. При по-ниски температури, пяната се разширява и втвърдява по-
бавно  

· Отдел, издаващ MSDS: Отдел за безопасност на продуктите.  
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