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Информационен лист за безопасност 

 
Дата на съставяне      07.08.2013 

Дата на преработка   11.02.2015 

Версия 1.1 

 

1. Идентификация на веществото / сместа и на компанията / предприятието 

1.1. Идентификатор на продукта 

Име на продукта VANDEX IC 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 

които не се препоръчват 

Препоръчително използване  Предотвратяващ развитието на влага в зидариите крем 

на продукта 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Доставчик Vandex Isoliermittel-Gesellschaft 

Industriestrasse 21 
D-21493 Schwarzenbek 
Phone: +49 4151 89 15-0 
Fax: +49 4151 89 15 50 
 
Vandex International Ltd / Vandex AG 
P.O. Box / Rötistrasse 6 
CH-4500 Solothurn 
Phone: +41 32 626 36 36 
Fax: +41 32 626 36 37 
Тези телефонни номера са достъпни само в работно време 

За допълнителна информация, моля свържете се на: ehs@vandex.com 

Дистрибутор Новострой Инженеринг ООД 

1680 София 

ул. "Тодор Каблешков" № 61 

Телефон: +359 2 859 11 41 

Факс:  +359 2 859 50 92 

За допълнителна информация, моля свържете се на: info@novostroy.com 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи 

Европа 112, активен 24 часа в денонощието 
 
България + 359 2 9154 409; 

+ 359 2 9154 346 
Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Пирогов“ 

 

mailto:ehs@vandex.com
mailto:info@novostroy.com
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2. Описание на опасностите 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 

 Класификация по CLP: Дразнене на кожата 2: Н315 

 Класификация по CHIP: R52/53 

 Най-съществени неблагоприятни ефекти: Предизвиква дразнене на кожата. 

2.2. Елементи на етикета 

Пиктограма за опасност:  
GHS07: Удивителен знак 

 
Сигнална дума 

Опасно 

Предупреждения за опасност 

H315 - Предизвиква дразнене на кожата. 

Препоръки за безопасност  

P264: Измийте обилно със сапун и вода след работа. 

P280: Да се носят предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице 

P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода 

P332+313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. 

 

2.3. Други опасности 

PBT: Този продукт не е идентифициран като PBT/vPvB вещество. 

3. Състав / информация за съставките 

3.1. Състав 

Този продукт е смес. Информацията за опасността за здравето се основава на неговите компоненти. 

3.2. Компоненти (вещества) 

Опасни съставки: 

N-OCTYLTRIETHOXYSILANE 

EINECS CAS No. CHIP класификация CLP класификация % 
- 2943-75-1 - Дразн.на кожата   2 (H315) 10 - 40 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

В случай на контакт с кожата Измийте незабавно и обилно със сапун и вода. Отстранете всички 

замърсени дрехи и обувки. 



Vandex IC 
 

Дата на преработка  11.02.2015  - 000105002 – 3 – EGH 2 – Bulgarian - Стр. 3 | 8 

В случай на контакт с очите Незабавно промийте обилно с вода и продължете промиването 

поне 15 минути. Дръжте очите си широко отворени, докато 

изплаквате. Ако симптомите продължават, обадете се на лекар. 

В случай на поглъщане Изплакнете вътрешната част на устата с вода. Изпийте веднага 

половин литър вода. Консултирайте се с лекар.  

В случай на вдишване Изведете на чист въздух в случай на инцидентно вдишване на 

пари.  

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

В случай на контакт с кожата Възможно е да има леко дразнене в мястото на контакт. 

В случай на контакт с очите Възможно е да има дразнене и зачервяване. 

В случай на поглъщане Възможно е да има дразнене на гърлото. 

В случай на вдишване Няма симптоми. 

4.3. Указания за необходимостта от незабавно медицинско обслужване и специално лечение 

Незабавно/специално лечение: Не е приложимо. 

5. Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства 

Използвайте пожарогасителни средства, съобразени с местните обстоятелства и околната среда. 

Използвайте воден спрей, устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид (CO2) или сух химикал. 

Използвайте водна струя за охлаждане на контейнерите. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

При горене се отделят токсични газове.  

5.3. Съвети за пожарникарите 

В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. Носете защитно облекло, за да предотвратите 

контакт с кожата и очите. 

 6. Мерки при аварийно изпускане 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

Лични предпазни мерки 

Използвайте лични предпазни средства. За лична защита вижте раздел 8. Завъртете изтичащите 

контейнери нагоре, за да предотвратите изтичане на течност. 

Съвети за лица, отговарящи за спешни случаи 

За лична защита вижте раздел 8. 
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6.2. Предпазни мерки за околната среда 

Предотвратете навлизането в реките, плавателни канали или канализацията. Използвайте прегради 

за спиране на разлива. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Методи за почистване Абсорбирайте със суха земя или пясък. Прехвърлете в затварящ 

се, етикетиран контейнер за изхвърляне чрез подходящ метод. 

6.4. Връзки с други раздели 

За допълнителна информация вижте раздел 8. 

 

7. Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Указания за безопасна работа Осигурете достатъчна вентилация на работното място. 

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 

Условия за съхранение 

Да се съхранява на хладно и проветриво място. Съдът да се държи плътно затворен.  

Подходяща опаковка: 

Да се съхранява само в оригинална опаковка. 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Специфична употреба (и) 

Няма налична информация. 

 

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол 

Опасни съставки: 

N-OCTYLTRIETHOXYSILANE (N-октилтриетоксисилан) 

Гранични стойности на експозиция на работното място: Вдишващ се прах 

Държава 8 часа TWA 15 мин. STEL 8 часа TWA 15 мин. STEL 
ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ 
1000 ppm as 

Ethanol 
- - - 

TWA: Time weighted average - средна стойност по време - допустима граница на експозиция 

STEL: Short term exposure limit - краткосрочна граница на експозиция 

Изчислено ниво без ефект Няма налична информация 

(DNEL) Derived No Effect Level 

Предполагаема концентрация Няма налична информация 
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без ефект (PNEC)  

Predicted No Effect Concentration 

8.2. Контрол на експозицията 

Технически мерки Осигурете подходяща вентилация. 

Защита на дихателните пътища Защита на дихателните пътища не се изисква. 

Защита на ръцете Защитни ръкавици. 

Защита на очите / лицето Предпазни очила. Уверете се, че в близост има наличие на течаща 

вода за промиване при нужда. 

Защита на кожата и тялото Защитно облекло. 

Околна среда Няма специални изисквания. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1. Информация за основните физични и химични свойства 

Състояние Паста 

Цвят Мръсно бяло 

Миризма Характерен мирис 

Разтворимост във вода Разтваря се 

Вискозитет С висок вискозитет 

Точка на кипене/диапазон (° C) > 100  

Точка на запалване (° C)  74 

Относителна плътност  0.9 

рН  8 

 

9.2. Друга информация 

Друга информация Няма налични данни. 

 

10. Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност 

Стабилен при препоръчаните условия на транспорт или съхранение. 

10.2. Химична стабилност 

Стабилен при нормални условия. 

10.3. Възможност за опасни реакции 

При нормални условия на транспортиране или съхранение няма да възникнат опасни реакции. 

Разлагане може да се появи при излагане на условия или материали, изброени по-долу. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Топлина. 
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10.5. Несъвместими материали (Вещества, които трябва да се избягват) 

Силни окислители. Силни киселини. 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

При горене отделя токсични газове. 

 

11. Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Стойности на токсичност: 

Път Вид Тест Стойност Единици 

ПАРИ RAT 4H LC50 > 5.2 mg/l 

 

Симптоми / пътища на експозиция 

При контакт с кожата  Може да има леко дразнене на мястото на контакт. 

При контакт с очите  Може да има дразнене и зачервяване. 

При поглъщане   Може да има дразнене на гърлото. 

При вдишване  Няма симптоми. 

 

 

12. Екологична информация 

12.1. Токсичност 

Токсични въздействия на екологията 
Няма налични данни.  

12.2. Устойчивост и разградимост 

Биоразградим.  

12.3. Биоакумулираща способност 

Няма потенциал за биоакумулиране. 

12.4. Преносимост в почвата 

Преносимост 

Лесно се абсорбира в почвата. 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Този продукт не е идентифициран като PBT/vPvB вещество. 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Незначителна екотоксичност. 

 

13. Третиране на отпадъците 
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13.1. Методи за третиране на отпадъци 

NB: Вниманието на потребителя е насочено към възможното 

съществуване на регионални или национални разпоредби относно 

обезвреждането. 
 

 

14. Информация за транспортиране 
 
Клас на транспортиране: Този продукт не изисква класификация за транспортиране. 

 

15. Информация относно нормативната уредба 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство в областта 

на безопасността, здравето и околната среда 

15.2. Оценка на химическата безопасност 

16. Друга информация 
 
Друга информация: Този информационен лист за безопасност е изготвен в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 453/2010. 

Пълен текст на H-означенията (предупреждения за опасност), посочени в раздели 2 и 3 

Н315 - Предизвиква дразнене на кожата 

R52/53: Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 

среда. 

 

Указател или легенда на съкращенията, използвани в информационния лист за безопасност 

PNEC = прогноза за липса на концентрация 

DNEL = не е получено ниво на ефект 

LD50 = средна смъртоносна доза 

LC50 = средна летална концентрация 

EC50 = средна ефективна концентрация 

IC50 = средната инхибираща концентрация 

dw = сухо тегло 

bw = телесно тегло 

cc = затворена чаша 

oc = отворена чаша 

MUS = мишка 

GPG = морско свинче 

RBT = заек 

HAM = хамстер 

HMN = човек 

MAM = бозайник 

PGN = гълъб 

IVN = интравенозно 

SCU = подкожно 

SKN = кожа 

DRM = дермално 

OCC = очно / роговично 

OPT = оптичен 

INH = инхалация 

PCP = физико-химични свойства 
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Изготвено от Vandex  

Нормативни въпроси / безопасност на продуктите 

Дата на последна преработка 11.02.2015 

 
Предупреждение 

Информацията, предоставена по този Информационен лист за безопасност се базира на нашите 

познания и информация към датата на публикуването му. Предоставената информация е 

предназначена само като ръководство за безопасно боравене, употреба, обработка, 

съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се счита за гаранция 

или спецификация за качество. Информацията се отнася само за специфичния материал и е 

възможно да не е валидна за такъв материал, използван в комбинация с друг материал или в 

който и да е процес, освен ако не е посочено в текста. 

 

 
Край на информационния лист за безопасност 

 


