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Лист даних з безпеки 

 

Clear Seal 
 

1. Назва речовини/Дані постачальника 

1.1. Речовина: Clear Seal Silk 

1.2. Постачальник: Rudiger H. De Smedt Agenturen B.V.B.A. Bredestraat 4 B-2000, Антверпен, 

Бельгія 

1.3. Телефон: +32 3 366 24 34 

1.4. Дата складання: серпень 2005 року 

 

2. Склад/Інформація про складники 

2.1. Склад та класифікація потенційно шкідливих компонентів: 

Речовина CAS Вміст,% Класифікація 

Вайт спірит (нефрас-С4-155/200) 64742-82-1 50-70 Легкозаймиста, 

шкідлива 

Кобальт карбоксилат 68409-81-4 Менше 0,05 Небезпечна 

Тунгова олія 8001-20-5 5-10 Не небезпечна 

 

2.2. Гранично допустима концентрація 

Вайт спірит: допустима концентрація  600мг/м
3
 8 годин TWA 

З документів HSE EH 40/2000, обчислено за Взаємною Методикою Розрахунку 

 

Увага! Даний вайт спірит не класифікується як канцерогенний згідно з регуляторними 

актами 67/548/EEC та CHIP від 1996 року. 

 

3. Визначення шкідливих впливів 

3.1. Цей продукт визначається як легкозаймистий та небезпечний згідно з наступними 

позначеннями: 

R10 – Легкозаймиста рідина 

R65 – Небезпечно: може викликати пошкодження легеней, якщо проковтнути. 

 

4. Перша допомога 

4.1. При попаданні на шкіру: Якщо є ознаки роздражнення чи пошкодження, промийте 

уражену ділянку шкіри під чистою проточною водою протягом хоча би 15 хв. Якщо 

симптоми не зникли – зверніться до лікаря. 

4.2. При попаданні в очі: Промийте ушкоджене око чистою проточною водою протягом 

принаймні 15 хв. Зверніться до лікаря. 

4.3. При проковтуванні (попаданні в шлунковий тракт): Якщо речовина випадково 

потрапила в шлунковий тракт, ні в якому разі не викликайте блювоти, а зверніться до 

лікаря. Під час візиту до лікаря, покажіть йому цей лист даних з безпеки. 

4.4. При вдиханні: виведіть пацієнта на свіже повітря. Якщо ж він без свідомості – негайно 

викличте лікаря. 

 

5. Поради щодо гасіння пожежі 

5.1. Використовуйте діоксин карбону у вигляді порошку або піни. В жодному разі не 

використовуйте воду. 

5.2. Під час пожежі може виділятися густий чорний дим, який містить небезпечні продукти 

згоряння. 

5.3. Одягніть респіратор. 

5.4.  Можуть виділяться токсичні випари. 
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6. Заходи при випадковому проливанні продукту 

6.1. Заберіть всі потенційні джерела загоряння 

6.2. Вся пролита речовина має бути зібрана за допомогою не легкозаймистої та добре 

адсорбуючої тканини і утилізована згідно з місцевими рекомендаціями щодо утилізації. 

6.3. Пролита речовина не повинна потрапити у водойми. 

6.4. Прослідкуйте, щоби пролита речовина не попала на легкозаймисті речі. 

 

7. Зберігання 

7.1. Зберігайте подалі від джерел тепла чи нагрівання. Всі хімічні речовини повинні 

зберігатися в місцях, недоступних для випадкових людей. 

 

8. Заходи особистого захисту 

8.1. Як і кожен продукт, що містить в своєму складі розчинник, даний продукт може 

викликати подразнення шкіри та дерматит при тривалому контакті. Під час роботи з 

даним продуктом, використовуйте резинові або латексні рукавиці для захисту шкіри 

рук. 

8.2. Під час роботи з продуктом, використовуйте засоби захисту очей, оскільки даний 

продукт містить розчинник. 

 

9. Фізичні та хімічні властивості 

9.1. Вигляд     коричнева рідина 

9.2. pH      не визначається 

9.3. Точка плавлення    не визначається 

9.4. Займистість     легкозаймиста 

9.5. Вибухові властивості   немає 

9.6. Густина випарів    більша ніж 1 

9.7. Розчинність у воді    не розчинна 

9.8. Запах      вайт спірит 

9.9. Точка кипіння    немає даних 

9.10. Точка спалаху   нижче 44°С 

9.11. Самозаймання   при 400°С 

9.12. Окислювальні характеристики немає 

9.13. Відносна густина   приблизно 0,866   

 

10. Стабільність та реактивність 

10.1. Даний продукт є стабільним та в основному не реактивним 

10.2. Уникайте контакту з сильними окислюючи ми речовинами та джерелами 

нагрівання. 

 

11. Токсикологічна інформація 

11.1. Продукт має помірну загальну токсичність 

11.2. Продукт може спричинити пошкодження очей та слизової оболонки. Як і всі 

продукти на основі розчинника, він також може спричинити ураження шкіри. Кожен, 

хто має надзвичайно чутливу шкіру, повинен додатково забезпечити себе засобами 

захисту при використанні даного продукту. Уникнення контакту шкіри з даним 

продуктом, допоможе уникнути роздражнення та інших пошкоджень. 

 

12. Екологічна інформація 

12.1. Злегка токсичний для водних організмів, але не загрозливий для більшості 

екосистем 

12.2. Точний екологічний вплив даного продукту не відомий, однак розчинник є 

забруднювачем для водойм  
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13. Утилізація 

13.1. Будь-які відходи, що виробляється промисловістю, регулюються Правилами 

утилізації небезпечних відходів. 

13.2. Даний продукт підлягає спеціальній утилізації. Тому будь-які залишки продукту, 

тара та речі, просякнуті даним продуктом повинні бути утилізовані згідно з Правилами 

утилізації небезпечних відходів. 

13.3. Пуста тара також несе небезпеку легко займистості. 

 

14. Інформація щодо транспортування 

      14.1. UN                   1263 

               IMDG Code Class    3.3 

               Група пакування    III 

               Клас небезпечних речовин ADR  3 

    Відповідна назва для транспортування Фарби чи Матеріали близькі до фарб 

 

15. Регуляторна інформація 

15.1. Етикетка даного продукту повинна містити попереджувальні символи та наступні 

фрази: 

Містить вайт спірит  ЕС №265-185-4 

 

R10 – Легкозаймиста рідина 

R65 – Небезпечно: може викликати пошкодження легенею у випадку проковтування 

 

S2 – Зберігайте в недоступному для дітей місці 

S43 – У випадку пожежі користуйтеся порошковими вогнегасниками. Не використовуйте 

воду. 

S24/25 – Уникайте контакту зі шкірою та очима 

S62 – У випадку проковтування (попадання в травний тракт) не намагайтеся викликати 

блювоту. Відразу зверніться до лікаря та покажіть йому етикетку. 

15.2. Ця речовина визначена як небезпечна для здоров’я в межах визначення даного 

Правилом 2 Правил COSHH. Згідно з цим рекомендуємо, щоби кожен працівник, що 

працює з даним продуктом, а також будь-яка приватна особа користувалися засобами 

індивідуального захисту.   

 

16. Інша інформація 

16.1. Немає іншої інформації щодо безпеки застосування даного продукту за його 

призначенням. 

 


