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1. Идентификация на вещество/сместа и на предприятието. 
1.1. Идентификация на продукта. 
Търговско име: DRAGON Полихлоропренно лепило без толуен. 
Други наименования: DRAGON Хелми 
Химично наименование:  
Индексен номер ПриложениеVI CLP  
CAS №:  
ЕС №:  
REACH регистрационен номер:  
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби. 
Употреба(и): Предназначен за залепване на гума, гьон, всички видове кожи, 

текстил, брезент, картон, дунапрен, дърво, мебели, плоскости 
велтер, деколин. 

Непрепоръчителна употреба(и):  
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност. 
Производител: Име: PURKIM Poliuretan Kimya San. Tic. Ltd. Sti. 

  Адрес: Selanik Bulvari, Gogsin Sok. No:4, 34075, 
Kemerburgaz / Istanbul, Turkey  
  Tel.: +90 212 360 00 49 
  Е-мейл: saydungoksin@purkim.com 
  При спешност: +90 532 28762 55 

Вносител:  Име: ФАТОКЕМ  ЕООД  
 Адрес: гр. София 1404, 
 Бул. „ Гоце Делчев”, бл. 24-А, вх. Г, ап.73 
 Е-мейл: fatokem@fatokem.com 
 Тел. 02/958 5824 
 Тел. за спешни случаи: 112 

Лице отговарящи за ИЛБ: Деян Томов 
1.4 Телефон за спешна помощ. 
Телефон за спешна помощ: Многопрофилна болница за активно лечение и спешна 

медицина "Н.И.Пирогов" 
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 

http://www.pirogov.bg 
2. Описание на опасностите. 
2.1. Класифициране на веществото или сместа. 
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CPL) 
Наименование на вещества 
участващи в сместа 

CAS № EU № Код на 
пиктограмите 

Код за предупреждение на 
опасностите 

Ацетон 67-64-1 200-662-2 GHS07 Н225 
Н-хексан 110-54-3 203-777-6 GHS07, GHS08, 

GHS09 
Н225, Н304, Н412 
 
 
 
 

2.2. Елементи на етикета. 

mailto:saydungoksin@purkim.com
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
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Етикиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CPL) 
Пиктограма(и):  
GHS08 
GHS02 
GHS09  

              
Сигнална дума: Опасно 
Предупреждения за 
опасност: 

H225 
Н304 
 
Н412 

Силно запалими течности и пари. 
Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в 
дихателните пътища. 
Вреден за водни организми с дълготраен ефект. 

Препоръки за 
безопасност: 

P102 
P262 
Р273 

Да се пази далеч от достъп на деца. 
При контакт с очите  
Избягвайте изпускането в околната среда. 

2.3 Други опасности. 
PBT/vPvB: PBT – сместа не е изпитвана  

 vPvB - сместа не е изпитвана  
 
 
 
 

3. Състав/информация за съставките. 
3.1. Вещество. 
Химично 
наименование 

CAS № ЕС № IUPAC Регл.(ЕО)  
N1272/2008 

Съдържание (кг/кг %) 

 Ацетон  67-64-1  200-662-2 Acetone Flam. Liq.2, H225 До 35% 
н-хексан 110-54-3 203-777-6 N-hexan Flam. Liq. 2, H225 

Aspiration hazard 1, N304 
Chronic tox 2, N411 
 

До 45% 

4. Мерки за първа помощ. 
4.1. Описание на мерките за първа помощ. 
При контакт с очите: Не използвайте течност за промиване на очите или мажете с мехлем от какъвто 

и да е вид(преди да бъдете прегледани от лекар специалист). Измийте незабавно 
с вода в продължение на 10 минути. 

При контакт с кожата: Незабавно свалете всички замърсени дрехи.Незабавно изплакнете 
замърсените места по тялото с течаща вода и сапун. 

При поглъщане: При никакви обстоятелства не предизвиквайте повръщане. Незабавно се 
обърнете за помощ към медицинско лице. Дайте течен парафин за пиене, не 
давайте мляко или други животински и растителни мазнини от всякакъв вид. 

При вдишване: Проветрете помещенията. Пациентът трябва да бъде изведен незабавно 
от замърсената част. Потърсете медицинска помощ. 

4.2. Най съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти. 
Остри реакции: Не са известни 
Забавени последици: Не са известни 
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение. 
5. Противопожарни мерки. 
5.1. Пожарогасителни средства. 
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Подходящи: Въглероден диоксид, пяна, химически прахове и други 
средства, съобразени с горящите материали. 

Не подходящи: Плътна водна струя. 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа. 
Да се избягва вдишването на изгорели газове. 
5.3. Съвети за пожарникарите. 
Специални предпазни средства 
 
Предпазните действия 

Използвайте средства, заяитаващи органите за дишане и 
дихателния тракт. 
Охлаждайте с вода контейнерите изложени на огън при  
евентуален пожар. 

6. Мерки при аварийно изпускане. 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.  
За персонала 
За Лицата, отговорни за спешни случаи 

Носете подходящи защитни облекла ръкавици и очила 
/защита на лицето 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда. 
Ограничете теча с помощта на пръст или пясък. Загасете нерегулираните пламъци и възможни огнища 
на запалване. В случай че продъктът достигне канализационната система, повърхностната и 
подпочвена вода, незабавно оведомете компетентните органи. 
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. 
Незабавно съберете продукта като използвате предпазни маска, ръкавици и защитно облекло. Ако 
продукта е под формата на течна пяна, предотвратете вливане в канализационната система. 
Съберете продукта, за да бъде отново използван или за да бъде унищожен. Продуктът може, където е 
възможно, да бъде абсорбиран с инертни материали. 
След като бъде възстановен, измийте мястото на разлива и замърсените материали с вода. 
6.4. Позоваване на други раздели. 
Виж т.8 и т.13 
7. Работа и съхранение. 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа. 
Технически предпазни мерки: Осигурете необходимата вентилация при използване или  

съхранение на продукта. Не превишавайте стойностите на  
пределно допустимата концентрация, обявени в т.8. 

Общи (професионална хигиена): Не приемайте храна и пиене на работното място. Не пушете. 
Спазвайте противопожарните мерки. Не замърсявайте 
околната среда. 

7.2. Условия за безопасно съхнене, включително несъвместимости. 
Условия за съхранение: Съхранявайте далеч от неконтрулеруеми пламъци, искри и 

източници на топлина. Избягвайте излагане на директно слънчево 
греене. Съхранявайте далеч от пламъци и искри. Избягвайте 
натрупването на електростатичен заряд. Помещенията да бъдат 
хладни и добре вентилирани. Обезопасена електрическа система. 

Несъвместими вещества/смеси: Няма информация. 
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и). 
Начин на употреба: Предназначен за залепване на гума, гьон, всички видове кожи, 

текстил, брезент, картон, дунапрен, дърво, мебели, плоскости 
велтер, деколин.Преди залепване повърхностите се почистват с 
шкурка , шмиргел или телена четка. Лепилото се разбърква и се 
нанася на тънък слой, изчаква се 10 мин. Двете повърхности се 
притискат силно. 
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8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства. 
8.1. Параметри и контрол. 
Гранични стойности на 
професионална експлоатация: 

н-Хексан 
TLV-TWA: 50 ppm – 176 mg/m3 
Ацетон: пропан-2-едно: пропанон 
TLV-TWA: 750 ppm, 0A – 1780 mg/m3, А4  
TLV-STEL: 1000 ppm, A4 – 2380 mg/m3, А4 

Препоръчителни професионални, 
потребителски и екологични гранични 
стойности на експозиция: 

Вид Пределна концентрация без ефект (DNEL) 
 Работници Население 
Орално Няма неприложимо 
Дермално Няма неприложимо 
При вдишване Няма неприложимо 

8.2. Контрол на експозиция. 
Подходящ технологичен контрол: Осигурете такава вентилация в работните помещения, че пределно 

допустимата концентрация на вредните вещества във въздуха на 
работната среда да не надвишава нормите, съгласно Наредба № 13 
(Д.В. бр.8/2004г.): Използвайте само недаващи искри 
инструменти и съоръжения. Гарантирайте безопасно 
разреждане на статичното електричество. 

Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства - Използвайте материали, които са 
устойчиви на органични разтворители, като каучук или специална пластмаса. 
Распираторна защита: Да се използват средства за дихателна защита съгласно 

CEN/FFP-2(S) или CEN/FFP-3(S) 

 
Защита на ръцете: Използвайте защитни ръкавици, осигуряващи цялостна защита на 

ръцете, т.е произведени от ПВЦ, неопрен или гума. 

 
Защита на очите/лицето: Да се използват плътно прилепващи защитни очила или визьор 

отговарящи на BS 2092 GRADE 1. 

 
Защита на кожата: Използвайте облекло, осигуряващо пълна защита на кожата, т.е. 

произвдено от памук, гума, ПВЦ или витон. 

    
Хигиенни мерки: Местата, където се съхранява продукта да бъдат добре 

вентилирани и поддържани. 
9. Физични и химични свойства. 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства. 
Външен вид: Жълт, гъста течност. 
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Мирис: Характерен 
рН Не са известни данни 
Точка на топене/замръзване: Не са известни данни 
Точка на кипене: 56оС 
Точка на запалване: < 21оС 
Скорост на изпаряване: Не са известни данни 
Запалимост (твърдо вещество, газ) Не са известни данни 
Долна/горна граница на запалимост и 
експлозия: 

Не са известни данни 

Налягане на парите: Не са известни данни 
Плътност на парите: (въздух=1)>1 
Относителна плътност: 0,80 +/- 0,03 g/cm3 
Разтворимости(и): Не са известни данни 
Коефициент на разпределение: Не са известни данни 
Не са известни данни Не са известни данни 
Температура на самозапалване: Не са известни данни 
Температура на разпадане: Не са известни данни 
Вискозитет: 1800 +/- 150 mPas (25oC) 
Оксидиращи свойства: Не са известни данни 
Експлозивни свойства: Не са известни данни 
9.2. Друга информация. 
Други физични или химични параметри  
10. Стабилност и реактичност. 
10.1. Реактичност – Не са известни при правилно използване на продукта. 
10.2. Химична стабилност – Стабилен при нормални условия на съхранение. 
10.3. Възможност за опасни реакции – Не са известни при правилно използване на продукта. 
10.4. Условия, които трябва да се избягват –  Да се избягва акомулирането на електростатично 
напрежение. 
10.5. Несъвместими материали –  Да се избягва контакт с леснозапалими материали. Могат да 
причинят запалване на продукта. 
10.6. Опасни продукти на разпадане –  Възможно е възпламеняване при контакт с оксидиращи 
минерални киселини. 
 
 
 
11. Токсична информация. 
11.1. Информация за токсичните ефекти. 
Концентрацията на всяка субстанция трябва да се създава предвид определящите токсикологични 
ефекти произхождащи от подготовката. 
Остра токсичност: Не са известни при правилно използване. 
Дразнене: Не са известни при правилно използване 
Корозивност: Не са известни при правилно използване 
Сенсибилизация: Не са известни при правилно използване 
Токсичност при повтарящи се дози: Не са известни при правилно използване 
Канцерогенност: Не са известни при правилно използване 
Мутагенност: Не са известни при правилно използване 
Репродуктивна токсичност: Не са известни при правилно използване 
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12. Екологична информация. 
12.1. Токсичност. 
Водорасли: Продуктът е опасен за водния живот. 
Дафния: Не са известни данни 
Риби /краткосрочна / дългосрочна: Не са известни данни 
Други: Няма 
12.2. Устойчивост и разградимост. 
Биоразградимост: Разтворителите се изпаряват за 15-25 мин, при използване на 

материала. Не се разтваря във вода. Потъва. 
Хидролиза, Окисляване: Не са известни данни 
12.3. Биоакумулираща способност. 
Фактора за биоконцентрация: Не са известни данни 
Коефициент на разпределение октанол – вода: Не са известни данни 
12.4. Преносимост в почвата. 
Коефициент на абсорбация: Ако навлезе в почвата може да предизвика замърсяване 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB. 
Не е устойчиво,биоакумулативно и токсично( PBT) или много 
устойчиво и много биоакумулативно вещество ( vPvB). 
Съгласно приложение XIII на Регламент (ЕС) №1907/2006 – REACH……………… 
12.6. Други неблагоприятни ефекти. 
13. Обезвреждане на отпадъците. 
13.1. Методи за третиране на отпадъци.      Съгласно националното законодателство. 
Отпадъци от опаковки/контейнери: Съдържанието да се премахне напълно. След изпразване, да се 

изсушат на безопасно място, далеч от искри. Да не се пробиват, 
режат или заваряват непочистени контейнери. 

Третиране на отпадъци съгласно 
действащото законодателство: 

Контролирано изгаряне на остатъците и отпадъците при 
високи температури. Изхвърляне на отпадъците на места, 
специално одобрени за опасни материали. Рециклиране на 
разтворителите чрез дестилация, ако е възможно в случай, че 
е разрешен проблемът с остатъчните продукти от 
дестилацията. 
 
 
 
 

14. Информация относно транспортирането. 
14.1. Номер от списъка на ООН: № 1133 
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: Adhesives, containing a flammable 

liquid 
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 3 
14.4. Опаковъчна група: III 
14.5. Опасности за околната среда: Не са известни данни 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: Не са известни данни 
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно 
приложение II от  MARPOL 73/78 и Кодекса IBC: 

Не са известни данни 

15. Информация относно нормативната уредба. 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adhesive


Информационен лист за безопасност 
В съответствие с Регламент 2015/830 

Дата на издаване: 28.10.2016                             Издание:01 
 

Универсалстрой ООД, гр. Троян, tel: +359 6955 / 2320, fax: +359 6955 / 2312;  

безопасността, задравето и околната среда. 
Продукта не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент (ЕО ) 2073/2007  
Продукта не съдържа вещества , устойчиви органични замърсители съгласно Регламент ( ЕО ) 850 / 2004  
15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес. 
Н - фрази: 
Н225 - Силно запалими течности и пари. 
Н304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
Н411 - Вреден за водни организми с дълготраен ефект. 

P - фрази: 
P102 - Да се пази далеч от достъп на деца. 
Р261 – Да се избягва контакт с очите. 
Р273 - Избягвайте изпускането в околната среда. 
 
16. Друга информация.  
Направените препоръки и изложения в настоящия документ се основават на признатите познания и правила за 
търговия, както и дългогодишния опит на производителя за безопасна работа с тези материали. 
Настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно Наредбите на Република България, Директивите 
на ЕС и съответните Международни споразумения, отнасящи се до транспортирането на опасни материали. 
Настоящата информация осигурява напътствия за безопасност на здравето и околната среда и не бива да се 
тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение. 
Преработено издание: Това издание на ИЛБ заменя издание от 28.08.2012 
Извършена промяна: Преструктуриране и допълване на информацията. 
Основни источници на информация 
за попълване на ИЛБ: 

Регламент ( ЕО ) 453/2010/ ЕС REACH относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали  
Регламент ( ЕО ) 1272/ 2008 / ЕС CLP относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси  
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси  
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и смеси  
ADR Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари  
RID Правилник за международен железопътен транспорт на 
опасни товари. 

 


