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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатор на продукта

Duplocoll doppelseitiges Klebeband
Търговско наименование
BO 5209630, 14x3mm, 12m
BO 5207935, 9x3mm, 12m
BO 5207936, 5x3mm, 12m
BO 5209638, 7x3mm, 12m
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не
се препоръчват
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.com
Chemie

телефон: +49 2129 5568-276

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

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа
Регламент (ЕО) № 1272/2008
Сместа не е класифицирана като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.
2.2. Елементи на етикета
Регламент (ЕО) № 1272/2008
Опасни съставки който трябва да бъдат описани на етикета
Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].
Обозначение на специални смеси
EUH208
Съдържа 2-етилхексилов акрилат. Може да предизвика алергична реакция.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.2. Смеси

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Обши указания
Не са необходими специални мерки.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства
Въглероден двуокис (CO2), Пожарогасящ прах, Разпръскваща струя вода
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Неподходящи пожарогасителни средства
Силна струя вода
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Азотни окиси (NOx), Въглероден моноксид, Въглероден двуокис (CO2), Циановодород (оловна киселина)
5.3. Съвети за пожарникарите
В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Специална защитна
екипировка при борба с пожар. Замърсената вода от гасене да се събира отделно.Да не се допуска
изтичането й в канализацията или откритите води. Ако е възможно това да стане безопасно, здравите
контейнери да се извадят от опасната зона.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Общи указания
Да се избягва: Допир с кожата.
Да се осигури достатъчна вентилация.
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Замърсената вода от гасене да се събира отделно.Да не се допуска изтичането й в канализацията или
откритите води.
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Друга информация

Да се отстрани механично и да се постави в подходящи контейнери за отпадъци.

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
Изисквания за складове и резервоари
Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява на добре проветриво място.

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

Състояние на веществото:
Цвят:
Миризма:

твърд
различни
много слабо светещ
Норма за контрол

Изменения на състоянието
Взривоопасности
Невзривоопасен
Температура на самозапалване

несамовъзпламеним

Разтворимост във вода:

неразтворим

Съдържание на разтворител:

0%

9.2. Друга информация

Cъдържание на твърдо вещество:

100%

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

Този продукт е химично стабилен при препоръчаните условия на съхранение, ползване и температура.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
Силна токсичност
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Раздразване и корозивност
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Сенсибилизиращо действие
Съдържа 2-етилхексилов акрилат. Може да предизвика алергична реакция.
Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
опасност при вдишване
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Изхвърляне на отпадъци
При спазване на разпоредбите и след договорка със сметосъбиращата фирма и оторизираните органи
може да се изгори заедно с битовите отпадъци.
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РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
Сухопътен транспорт (ADR/RID)
14.2. Точно на наименование на
пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Речен транспорт (ADN)
14.2. Точно на наименование на
пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Транспорт по море (IMDG)
14.2. Точно на наименование на
пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. Точно на наименование на
пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната
морска организация
No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Точен текст на H и EUH изречения (Номер и пълен текст)
EUH208
Съдържа 2-етилхексилов акрилат. Може да предизвика алергична реакция.

(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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