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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
587 TEKNOLONG – ТЕФЛОНОВ ИМПРЕГНАНТ 

Съгласно Регламент (ЕС) 1272/2008 
 
1 Наименование на веществото / препарата и фирмата / предприятието 
 
ИМЕ НА ПРОДУКТА  587 Teknolong - ТЕФЛОНОВ ИМПРЕГНАНТ 
 
ОПИСАНИЕ  Чист разтворител за осигуряване на филмова защита на вътрешни / външни повърхности . 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Нанася се върху абсорбиращи повърхности като камък, тухла , бетон , за да се предотврати 
всякакво замърсяване. Не трябва да се използва върху неабсорбиращи повърхности като гранит и мрамор . 
 
ДОСТАВЧИК  DYO Boya Fabrikalari San ve Tic A.S. 
  DOSB 2. Kisim Firat Cad. No:11 
  41455 Dilovasi/Kocaeli/Turkey 
  www.dyo.com.tr 
  Tel: +902627547560 ; Fax: +902627547571 
  lami.tiryaki@dyo.com.tr 
 
ВНОСИТЕЛ Джанай Боя ООД 
  ул.Козлодуй №19, гр.София, България 
  тел.02 /931 42 12 
Национален телефон за спешни повиквания:  112 
БЪЛГАРИЯ - УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ",  ул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21, 1606 София, тел.: 02/ 915 44 11 
 

 
2 Описание на опасностите 
 
КЛАСИФИКАЦИЯ (ЕС 1272/2008) 
              ОПАСНОСТИ 

Физични и химични   Flam. Liq. 3 - H226 
Човешко здраве    Carc. 2 - H351;Asp. Tox. 1 - H304 

   Околна среда    Aquatic Chronic 2 - H411 
 
ЕТИКЕТИРАНЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2008 
 

   
 
СИГНАЛНА ДУМА  ОПАСНО 
 
СЪДЪРЖА  ALKANES, C10-C13, CHLORO 

SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM) MEDIUM ALIPH.  
STRAIGHT RUN KEROSINE 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 

H226 Запалими течност и пари. 
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H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни средства за очите / лицето. 
P281 Използвайте лични предпазни средства, както се изисква. 
P501 Изхвърлете съдържанието / съда в съответствие с националната уредба 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ Препоръки за безопасност 

P201 Получете специални инструкции преди употреба. 
P202 Не използвайте преди всички предпазни мерки за безопасност да са прочетени и разбрани. 
P210 Да се пази от топлина / искри / открит пламък / нагорещени повърхности. - Пушенето 

забранено. 
P 233 Пазете контейнера плътно затворен. 
P240 Заземяване / еквипотенциална връзка и получаване на оборудване. 
P241 Използвайте взривозащитени електрически съоръжения. 
P242 Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. 
P243 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. 
P301 + 310      ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 

лекар / лекар. 
P303 + 361 + 353      ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):  Премахнете / Незабавно да се съблече 

цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода / вземете душ. 
P308 + 313      ПРИ експозиция или безпокойство: Потърсете медицински съвет / помощ. 
P331 НЕ предизвиквайте повръщане. 
P 391 Съберете разлятото. 
P370 + 378      В случай на пожар: Използвайте пяна, въглероден двуокис, сух прах или водна мъгла 
P403 + P235    Се съхранява на добре проветриво място. Запазете на хладно. 
P405 Да се съхранява под ключ. 

 
ОКОЛНА СРЕДА 
Продуктът съдържа вещество, което е вредно за водните организми и които могат да причинят дълготрайни 
неблагоприятни ефекти във водната среда. 
 
ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 
Продължителен контакт с кожата може да предизвика зачервяване и дразнене. 
 

 
3 Състав / информация за съставките 
 
 
ALKANES, C10-C13, CHLORO                                                                                                    3-5% 
 
CAS-№: 85535-84-8     EC №: 287-476-5 
 
Класификация (EC 1272/2008) 
 
EUH066 
 
Carc. 2 - H351 
 
Aquatic Acute 1 - H400 
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SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), MEDIUM ALIPH.; STRAIGHT RUN KEROSINE 50-75% 
 
CAS-№: 64742-88-7    EC №: 265-191-7 
 
 
Класификация (EC 1272/2008)   Asp. Tox. 1 - H304 
 
Пълният текст на всички опасности са показани в раздел 16 
 

 
4 Мерки за първа помощ 
 

ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Потърсете медицинска помощ, ако има някакъв продължителен дискомфорт. 
 

БЕЛЕЖКИ ЗА ЛЕКАРЯ 
Вдишване на течност в белите дробове може да предизвика химическа пневмония. могат да се появят 
следните симптоми: Наркотични ефекти. Сухота и / или дразнене на кожата. 
 

ВДИШВАНЕ 
Преместете застрашеното лице на чист въздух веднага. Извършете изкуствено дишане, ако дишането е 
спряло. Потърсете медицинска помощ, ако има някакъв продължителен дискомфорт. 
 

ПОГЛЪЩАНЕ 
Да не се предизвиква повръщане. Веднага потърсете медицинска помощ. Изплакнете обилно устата. Веднага 
изплакнете устата и да се пие много вода. Дръжте лицето под наблюдение. Ако човек се почувства 
дискомфортно, да се търси болница и да се покаже този информационен лист за безопасност. 
 

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА 
Свалете замърсеното облекло и измийте обилно с вода, докато болката изчезне. Ако дискомфортът не 
преминава отидете в болница и да се покаже този информационен лист за безопасност. Измийте кожата 
незабавно със сапун и вода. Свържете се с лекар, ако дразненето продължава или се появят язви. 
 

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ 
Незабавно изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути. Отстранете всички контактни лещи и 
дръжте очите отворени. Потърсете медицинска помощ незабавно, ако се появят симптоми след измиване. 
 

 
5 Мерки за гасене на пожар 
 
СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ 
Устойчива на алкохол пяна. Въглероден двуокис (CO2). Пяна. Воден спрей или водна мъгла. 
 

СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРОЦЕДУРИ 
Избягвайте вдишване на пари. Бъдете наясно с опасността пожарът да се възобнови. Пазете се, риск от 
образуване на токсични и корозивни газове. ЗАБЕЛЕЖКА! Използвайте респиратори за защита срещу 
газове \ изпарения. Използвайте специално защитно облекло. Обикновените защитни средства не могат да 
бъдат безопасни. Охладете контейнерите изложени на пламъците с вода. Контейнерите в близост до пожар 
трябва да се отстраняват веднага или охлаждат с вода. Използвайте водна струя само за охлаждане на 
контейнери! Не слагайте вода върху изтекъл материал. Не допускайте оттичане на водата в канализацията и 
водни източници. Изградете дига за контрол на водата. Ако възникне риск от замърсяване на водата, 
уведомява съответните органи. 
 

НЕОБИЧАЙНИ ПОЖАРНИ И ЕКСПЛОЗИЯ 
Пожарът причинява образуването на токсични газове. 
 

СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ 
В случай на пожар могат да се образуват токсични газове. 
 

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ ПОЖАР 
Носете пълно предпазно облекло. Маска за лице, предпазни ръкавици и предпазна каска. Самостоятелен 
дихателен апарат и пълно защитно облекло трябва да се носи в случай на пожар. 
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6 Мерки при аварийно изпускане 
 
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8 на този информационен лист за безопасност. 
Използвайте предпазни ръкавици, очила и подходящо защитно облекло. Да се вземат предпазни мерки срещу 
статично електричество. Избягвайте вдишване на изпарения и контакт с кожата и очите. Осигурете 
подходяща вентилация. 
 

ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 
Да не се изхвърля в канализацията, водоемите или върху земята. Да не се допуска изпускане в 
околната среда. Събиране и изхвърляне на разливи, както е посочено в раздел 13. При разливи 
или неконтролирано заустване в реки и канали трябва незабавно да бъде уведомена Агенцията 
за опазване на околната среда или друг подходящ регулаторен орган. 
 

РАЗЛИВИ МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
Почистващият персонал трябва да използва дихателна защита и защита от контакт. Да се 
избягва контакт с кожата или вдишване на прах или изпарения. Изгасете всички източници на 
възпламеняване. Избягвайте искри, пламъци, топлина и пушене. Проветрявайте. Попийте 
разсипаното с негорими абсорбиращи материали. Съберете разлятото в контейнери, запечатайте 
здраво и да се достави за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Измийте 
мястото с много вода. Бъдете наясно за опасността от възможността за потенциално хлъзгави 
повърхности. 
 

 
7 Работа и съхранение 
 
ПОЛЗВАНЕ МЕРКИ 
Да не се яде, пие или пуши при използване на продукта. Избягвайте вдишване на изпарения / аерозоли и 
контакт с кожата и очите. Осигурете добра вентилация. Хора с увредено белодробни функции не трябва да се 
справят с този препарат. 
 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранявайте отделно от храни, фуражи, торове и други реагиращи/сензитивни материали. Да се избягва 
контакт с окислителни агенти. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Да се съхранява 
в плътно затворена оригинална опаковка на добре проветриво място. Да се съхранява между 5 и 25 ° C, на 
сухо и добре проветриво място, далече от източници на топлина, запалване и пряка слънчева светлина. 
Пушенето забранено. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат правилно запечатани отново и да се 
съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. 
 

КЛАС НА СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранение на химически вещества 
 

 
8 Контрол на експозицията / лични предпазни средства 
 
ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ 
 

         
 
РАБОТНИ УСЛОВИЯ 
Осигуряване на станция за измиване на очите. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ 
Осигурете подходяща вентилация. Спазвайте границите на професионална експозиция и минимизиране на 
риска от вдишване на пари. 
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СРЕДСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА 
Ако вентилацията е недостатъчна, трябва да се осигури подходяща защита на дихателните пътища. 
 

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ 
Използвайте защитни ръкавици. 
 

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ 
Носете очила / маска за лице. 
 

ДРУГА ЗАЩИТА 
Носете подходящо облекло, за да се предотврати всякаква възможност за контакта на течността и повтаряща 
се или продължителен контакт на парите. 
 

ХИГИЕННИ МЕРКИ 
Измийте незабавно, ако кожата остава мокра или замърсена. Замърсеното облекло да се постави в затворен 
съд до унищожаване или почистване. Предупредете почистващия персонал за химикали с опасни свойства. 
Свалете замърсеното облекло и измийте кожата обилно с вода и сапун след работа. Да не се яде, пие или 
пуши. 
 

ЗАЩИТА НА КОЖАТА 
Защитен костюм трябва да се носи. 
 

 
9 Физични и химични свойства 
 
ВЪНШЕН ВИД  Течност 
ЦВЯТ    Различни цветове 
МИРИЗМА   Разтворител 
КОМЕНТАР ПО ФИЗИЧНИ ДАННИ 
Долна граница на експлозия: 0, 21%  обемни /  Горна граница на взривоопасност: 2, 8% обемни 
 
ЛЕТЛИВОСТ ОПИСАНИЕ  Излъчва изпарения при нагряване. 
РАЗТВОРИМОСТ   Неразтворим във вода 
ТОЧКА НА КИПЕНЕ (° C)  150-212 ° C  при 760 mm Hg 
ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ   0,83-0,87 kg/m3  
СТОЙНОСТ НА рН, КОНЦ.   Не е приложимо 
 
СТОЙНОСТ НА рН, РАЗРЕДЕН  Не е приложимо 
ВИСКОЗИТЕТ     7-14 sec/D6 при 25°C 
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (° C) 38 ° C (Затворена чаша). 
КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Няма налични данни 
 
(N-октанол / вода) 
РАЗТВОРИМОСТ СТОЙНОСТ  (0,04 g / 100 g  H2O при 20 ° C) 
 
ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС) 618 грама / L (теоретично) 
 

 
10 Стабилност и реактивност 
 
СТАБИЛНОСТ 
Стабилен при нормални температурни условия и препоръчителен за използване. Стабилен при 
препоръчаното съхранение и обработка. При пожар може да бъдат произведени опасни продукти от 
разграждането като дим, въглероден оксид, въглероден диоксид и азотни оксиди.. Да се съхранява далече от 
окислители и силно алкални и киселинни материали, за да се предотврати нежелана реакция. 
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УСЛОВИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ 
Да се избягва контакт със силни окислители. Избягвайте топлина, пламъци и други източници на запалване. 
Избягвайте прекомерната топлина за продължителни периоди от време. 
 

ОПАСНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
Не се полимеризира. 
 

ОПАСНИ ПРОИЗВОДНИ 
Въглероден оксид (СО). Термично разлагане или горене могат да се освободят въглеродни оксиди и други 
токсични газове или пари. 
 

 
11 Токсикологична информация 
 
ТОКСИЧНАТА ДОЗА    1 - LD 50  > 5000 mg/kg (през устата плъх) 
ТОКСИЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ     - LC 50  Няма налични данни 
 

ДАННИ ЗА ТОКСИКОЛОГИЯТА 
Няма данни. 
 

ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ 
По-продължителен и повтарящ се контакт с разтворители в продължение на дълъг период от време може да 
доведе до трайни здравословни проблеми. 
 

ВДИШВАНЕ 
Парите от този продукт може да са опасни, когато се вдишват. Газ или пара във високи концентрации може 
да раздразни дихателната система. 
 

ПОГЛЪЩАНЕ 
Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
 

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА 
Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 
 

КОНТАКТ С ОЧИТЕ 
Повтарящата се експозиция може да предизвика хронично възпаление на очите. 
 

ДРУГИ ЗДРАВНИ ЕФЕКТИ 
Вероятност от опасност за причиняване на рак. Канцерогенни категория 3. 
 

НАЧИН НА ПРОНИКВАНЕ 
При вдишване. 
 

ПРИЦЕЛНИ ОРГАНИ 
Бели дробове 
 

МЕДИЦИНСКИ СИМПТОМИ 
Високите концентрации на пари, могат да раздразнят дихателните пътища и водят до главоболие, умора, 
гадене и повръщане. 
 

 
12 Екологична информация 
 
LC 50, 96 часа, риба (FISH) mg/l   Няма налични данни 
ЕО 50, 48 часа, водни бълхи (DAPHNIA), mg/l  Няма налични данни. 
IC 50, 72 часа, водорасли (ALGAE), mg/l  Няма налични данни. 
 

МОБИЛНОСТ 
Продуктът съдържа вещества, които са разтворими във вода и могат да се разпространят във водни системи. 
 

БИОАКУМУЛИРАНЕ 
Продуктът съдържа потенциално биоакумулиращи вещества. 
 

РАЗГРАЖДАНЕ 
Няма данни за разграждане на този продукт. 
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ОСТРА ТОКСИЧНОСТ КЪМ РИБИТЕ 
Не се счита за токсичен за риби. 
 

 
13 Третиране на отпадъците 
 
ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Отпадъците се класифицират като опасни отпадъци. Изхвърляне съгласно лицензирани условия за 
обезвреждане на отпадъците в съответствие с местната власт относно изхвърляне на отпадъци. При работа с 
отпадъци трябва да се вземат мерки за безопасност, които се прилагат за обработка на продукта. 
 
МЕТОДИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изгаряне 
 

ОТПАДЪЦИ КЛАС 
Н-5 
 

 
14 Информация за транспортиране 
 
ОБЩИ    Пълно защитно облекло трябва да се носи при работа с този продукт. 

 
 
ТОЧНО ИМЕ НА ПРАТКАТА  1263 PAINT (включително боя, лак, емайллак, шеллак и течен лак база) 
ТРАНСПОРТНИ ЗАБЕЛЕЖКИ Избягвайте освобождаване в околната среда. 
 
ОКОЛНАТА СРЕДА     
ОПАСНОСТИ    ALKANES, C10-C13, CHLORO 
СЪСТАВКИ/ЗАМЪРСИТЕЛИ НА МОРЕТО 
 
UN (ООН) ШОСЕ    1263 
ADR КЛАС №     3 
ADR КЛАС    Клас 3: Запалими течности.  
ADR ОПАКОВЪЧНА ГРУПА  III 
ОПАСНОСТ (ADR) №   30 Запалими течност (точка на запалване между 23 ° C и 60 ° C, 
включително) или запалима течност или твърдо вещество в стопено състояние с точка на запалване над  
60 ° С, се нагрява до температура  равна или по своя точка на запалване за самозагряващи течности. 
 
ОПАСНОСТ (ADR) №   30  
UN (ООН) МОРЕ №   1263 
 
IMDG КЛАС   3 

UN (ООН) ВЪЗДУХ    1263 
IMDG ОПАКОВЪЧНА ГРУПА  III 

ICAO/IATA КЛАС     3  
EMS   FE, SE 

ICAO/IATA ОПАКОВЪЧНА ГРУПА   III 
 

 
 
 
 
 



8-9 

REVISION DATE 06.05.2015 / Rev:01 / Дата на редакция/ Версия 
 

587 TEKNOLONG – ТЕФЛОНОВ ИМПРЕГНАНТ 
 

15 Регулаторна информация 
 
ДИРЕКТИВИ/РЕГЛАМЕНТИ НА ЕС 
Регламент 1272/2008 (CLP) на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на 
директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006, Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за 
изменение на Директива 1999/45 / ЕО и за отмяна Регламент (ЕИО) № 793/93 и Регламент (ЕО) № 1488/94, 
както и Директива 76/769 / ЕИО на Съвета и директиви 91/155 / ЕИО, 93/67 / ЕИО, 93/105 / ЕО и 2000/21 / ЕО, 
включително изменения. 
 

 
16 Друга информация 
 
ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ 
За приложение, трябва да бъде осигурено по-ниска температурата на повърхността от околната среда с 5 ° С 
(температурата на околната среда и температурата на повърхността трябва да се различават и трябва да бъде 
по-висока от 5 ° С). / Разход 6-8 m2 / l в един слой в зависимост от повърхността (обхващащ капацитет е 
около 6-8 m2 / l на слой в зависимост от концентрацията на продукта). Дебелина на покритието (филмът): 205 
микрона / възможно е да се изпръсква под формата на спрей / Вискозитет вещество (плътност%): 27 w/w 
 
РЕДАКЦИЯ КОМЕНТАРИ 
Коригирано от нови напътствия. 
ИЗДАДЕН ОТ 
Lami Tiryaki / околната среда и химикали / 
Дата на редакцията  05.06.2015 / Rev: 1 / Версия 1 
REV. №./REPL. SDS  0 
 
СЪЗДАДЕН 
ИЛБ /MSDS/ №   GBF-CEV-587-en 
 
ДАННИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - СТАТУС 
Одобрен. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ В ПЪЛЕН РАЗМЕР 
H226 Запалими течност и пари. 
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
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ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 
Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с 
изискванията на регламенти за химикали (информация за опасността и опаковане). Продуктът не трябва да се 
използва за цели, различни от тези, посочени в раздел 1, без да се позовава на доставчика и получаване на 
писмени указания за работа. Както специфичните условия на употреба на продукта са извън контрола на 
Доставчика, потребителят е отговорен за осигуряване на изискванията на съответното законодателство, да са 
спазени. Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност се основава на сегашното 
състояние на науката и действащото национално законодателство. Тя дава насоки за здравето, безопасността 
и околната среда, аспекти на продукта и не трябва да се тълкува, като гаранция за технически характеристики 
или годност за конкретни приложения. Тази информация се отнася само за дадения продукт и не може да 
бъде валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси. Дадената 
информация съдържа най-доброто от знанията и убежденията на компанията, тя е точна и надеждна съгласно 
посочената дата. Въпреки това, тя е без гаранция или представителност за нейната точност, надеждност или 
пълнота. Отговорност на потребителя е да се увери, както и с възможностите на такава информация за 
собствените си знания и умения, по специално потребителски. 


