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ЧАСТ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕПАРАТА/СМЕСТА И НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛ

+34 93 460 71 52 (8:00-13:00 ; 15:00-18:00)Телефон за спешни случаи:1.4

Лабораториос Райт, АД
ул. Гарига 188-200
08912 Бадалона - Барселона - 
Испания Тел.: 934607820 - Факс: 
933836356 info@rayt.com
www.rayt.com

Данни на съставителя на фиша за безопасност:1.3

Вид и предназначение на препарата: 

Бяло лепило за дърво

1.2

R429
РАЙТ СТАНДАРТ

Продуктов идентификатор:1.1

ЧАСТ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.2

2.1 Класификация:

Директива 67/548/EC и Директива 1999/45/EC

Продуктът не е класифициран като опасен по смисъла на Директива 67/548/EC и Директива 1999/45/EC. 

Елементи на етикета:

Директива 67/548/EC и Директива 1999/45/EC

Според действащото законодателство, елементите на етикета са следните:

Препаратът не е класифициран като опасен. Наличен е фиш за безопасност при поискване от ползвателя.

Други опасности:

Неприложимо

2.3

ЧАСТ 3: СЪСТАВ/ДАННИ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Химическа характеристика: Смес от органични вещества

Съставки:

Никоя от съставките на продукта не надвишава стойностите посочени в Приложение II на Регламент (EC) nº1907/2006

ЧАСТ 4: ПЪРВА ПОМОЩ

Описание на мерки за първа помощ

В случай на съмнение или при наличието на симптоми се консултирайте с лекар като покажете фиша за безопасност.

При вдишване:

В случай на появяване на симптоми изведете засегнатия на чист въздух.

При допир с кожата:

Препоръчва се обилно измиване на засегнатото място с вода и неутрален сапун. В случай на раздразване на кожата 

(зачервяване, обриви, мехури, т.н.) потърсете лекарска помощ и покажете този фиш за безопасност.

При контакт с очите:
Изплакнете с вода до премахване на препарата. Потърсете лекарска помощ при проблеми.

При поглъщане:

В случай на поглъщане на голямо количество от препарата се препоръчва да потърсите лекарска помощ.

Най-значими симптоми и ефекти (остри и забавени):

Няма симптоми или забавени ефекти.

Индикация за необходими спешна медицинска помощ и неотложни манипулации:

Неприложимо
4.3

4.2

4.1
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R429
РАЙТ СТАНДАРТ

Фиш за безопасност
В съответствие на 1907/2006/EC (REACH), 

453/2010/EC

ЧАСТ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Спазвайте вътрешните планове при извънредни ситуации и информационните фишове описващи  необходимите 
действия при авария или други извънредни случаи.

Необходима е минимална аварийна екипировка и оборудване (одеала, аптечка,...) по смисъла на Директива 
89/654/ЕС.
Допълнителни провизии:

Продуктът е незапалим и не поражда риск от пожар при нормално складиране, манипулиране и употреба.

Информация за пожарникарите:5.3

Извънредни опасности създавани от препарата:5.2

Продуктът е незапалим и не съществува повишен риск за пожар при нормалното му складиране, манипулиране и 
ползване. В случай на устойчиво горене в резултат на неправилно складиране, манипулиране и ползване, могат да се 
използват всякакви средства за гасене (прах, вода,...)

Средства за гасене:5.1

ЧАСТ 6: МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ

Индивидуални предпазни мерки, предпазна екипировка и процедури при извънредни ситуации:

Изолирайте разливите стига това да не поставя в опасност хората, които го извършват.

Мерки за опазване на околната среда:
Продуктът не е класифициран като опасен за околната среда. Не са необходими специални мерки при разлив. 

Начини и екипировка за ограничаване и почистване на разливи:

Препоръчва се:

Използвайте пясък или инертен попивател, за да попиете препарата и го преместете на безопасно място. Не 

използвайте дървени стърготини или други запалими материали за попиване. За повече информация вижте част 13.

Препратки към други части на фиша за безопасност:

Виж части 8 и 13.

6.4

6.3

6.2

6.1

ЧАСТ 7: МАНИПУЛАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месецаСрок на годност:

30 ºCМакс. температура:

5 ºCМин. температура:

Не е необходимо предприемането на специални мерки за предотвратяване на рискове. За повече информация - част 6.2. 

Условия за съхранение, включително несъвместими условия:

A.- Технически условия за съхранение

7.2

Не консумирайте храни и напитки при работа с препарата. Измийте ръцете си с подходящи продукти след ползване. 

D.- Технически препоръки за предотвратяване на рискове за околната среда

C.- Технически препоръки за предотвратяване на ергономични и токсикологични рискове

Препоръчва се бавно пренасяне на продукта за предотвратяване на статични заряди, които биха застрашили 
запалими материали. Вижте част 10 за условия и материали, които трябва да бъдат избягвани.

Поддържайте ред, чистота и унищожавайте отпадъците по безопасен начин (част 6) 
B.- Технически препоръки за превенция на пожари и експлозии

Спазвайте действащото законодателство за предотвратяване на трудови злополуки в резултат на работа с тежести.

Предпазни мерки за безопасна манипулация: 

A.- Предпазни мерки за безопасна манипулация:

7.1

Избягвайте контакт на препарата с източници на горещина, радиация, статично електричество или с хранителни продукти
Специфична употреба:
С изключение на вече описаните, не са необходими допълнителни препоръки за използването на препарата.

7.3

B.- Общи условия за съхранение
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7Средно въглеродно число:

2,7 % от тегло 

29 kg/m³  (29 g/L)

Л.О.С. (източник):

Л.О.С. плътност 25 ºC:

Във връзка с Директива 1999/13/EC, този продукт има следните характеристики:

Този продукт не съдържа вещества вредни за околната среда, въпреки което се препоръчва да се избягва разсипване. За 
допълнителна информация вижте 7.1.D
Летливи органични съединения:

Контрол на излагане на околната среда:

R429
РАЙТ СТАНДАРТ

Фиш за безопасност
В съответствие на 1907/2006/EC (REACH), 

453/2010/EC

Контролни параметри

Субстанции, излагането на които изисква специално наблюдение на работното място 

8.1

За съставките на препарата не съществуват граници на излагане

Неприложимо

DNEL (Работници): 

Неприложимо 

DNEL (Население):

PNEC:

B.- Дихателна защита

Като превантивна мярка се препоръчва използването на обикновена персонална защитна екипировка със "CE 
съответната СЕ маркировка в съоветствие на Директива 89/686/EC. За допълнителна информация за 
персоналната екипировка (съхранение, ползване, почистване,...) вижте информационната брошура предоставена 
от съответния производител. За повече информация виж 7.1.

Неприложимо

Контрол на излагането:

A.- Общи мерки за безопасност и хигиена на работното място

8.2

Употребата на защитна екипировка е необходима при образуване на мъгла или надхвърляне на границите на излагане. 

C.- Защита на ръцете

ЗабележкиСтандарт CEN ЕтикетPPELRP пиктограма

Сменете при признаци на нарушена цялост.
EN 374-1:2003

EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Ръкавици за химична 
защита

Задължителна
защита на ръцете

D.- Защита на очите и лицето

ЗабележкиСтандарт CENЕтикетPPELRP пиктограма

Почиствайте ежедневно и дезинфекцирайте 
периодично според указанията на 

производителя.

EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

EN 165:2005 

Панорамни очила за 
защита от разпръскване 

на течностиЗадължителна 
защита на очите

Bodily protectionE.-

ЗабележкиСтандарт CENЕтикетPPELRP пиктограма

Единствено за промишлена употребаEN 340:2003Работно облекло

НямаEN ISO 20347:2004/A1:2007
EN ISO 20344:2011

Обувки със защита 
срещу подхлъзване

Не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки при ивънредни ситуации.
F.- Допълни мерки при извънредни ситуации
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Вероятност от настъпването на опасни реакции:10.3

Химически стабилно при нормални условия на складиране, манипулиране и употреба.

Не се наблюдават опасни реакции при спазване на указанията за складиране на химикалите. Виж част 7. 

10.2 Химична стабилност:

10.1 Реактивност:

R429
РАЙТ СТАНДАРТ

Фиш за безопасност
В съответствие на 1907/2006/EC (REACH), 

453/2010/EC

ЧАСТ 8: КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕ/ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА (продължение)

Средно молекулярно тегло: 160,18 g/mol

ЧАСТ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Неприложимо * 

Неприложимо *

Допълнителна информация: 

Повърхностно съпротивление 25 ºC: 

Индекс на рефракция:

Описание на препарата: 

Плътност при 25 ºC:

Относителна плътност при 25 ºC: 

Динамичен вискозитет при 25 ºC: 

Кинематичен вискозитет при 25 ºC:

Кинематичен вискозитет при 40 ºC:  

Концентрация:

pH:

Плътност на парите при 25 ºC:

Коефициент за разделяне n-октанол/вода 25 ºC: 

Разтворимост във вода 25 ºC:

Разтворимост:

Температура на разпадане:  

Запалимост:

Точка на запалване:

Температура на самозапалване: 

Долна граница на запалване: 

Горна граница на запалване:

9.2

370 ºC

Неприложимо * 

Неприложимо *

Незапалимо (>60 ºC)

1,061

15000 - 20000 cP

1,84 cSt

>7 cSt

470 - 500 g/L  (активна съставка) 

3,5 - 4,7

Неприложимо *

Неприложимо *

Неприложимо *

Смесим

Неприложим *

1070 - 1090 kg/m³

3166 Pa

12309 Pa  (12 kPa) 

Неприложимо *

Налягане на парите при 25 ºC:  

Налягане на парите при 50 ºC:  

Скорост на изпаряване при 25 ºC:

100 ºCТочка на кипене при атмосферно налягане:

Цвят: 

Мирис: 

Летливост:

Характерен

Бял

ВискозенВъншен вид:

Информация за основните физични и химични свойства: 

За повече информация вижте продуктовия фиш. 

Външен вид:

Физично състояние на 20 ºC: течно

9.1

*Неприложимо поради характера на препарата, не предлага информация за опасностите му.

ЧАСТ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
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РАЙТ СТАНДАРТ

Фиш за безопасност
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ЧАСТ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ (продължение)

Виж 10.3, 10.4 and 10.5 за конкретните продукти при разграждане.  В зависимост от условията на разграждане могат 
да се отделят сложни химични смеси: въглероден двуокис (CO2), въглероден моноксид и други органични съединения.

Опасни вещества отделяни при разграждане:

Неприложимо 

10.6

НеприложимоНеприложимо
ДругиВодаКиселини

Неприложимо

10.5 Материали, които трябва да се избягват:

НеприложимоНеприложимоНеприложимо
ВлажностСлънчева светлина Сътресение и триене

При манипулация и складиране при стайна температура:

При нормални условия не се наблюдават опасни реакции, които да причинят налягане или високи температури. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват:

ЧАСТ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

Допълнителна информация:

Неприложимо

Специфична токсикологична информация за веществата:

Неприложимо

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

H- Опасност при вдишване:

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

G- Специфична токсичност върху определени органи при многократно излагане:

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

F- Специфична токсичност върху определени органи във времето:

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

E- Сенсибилизиращи ефекти:

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

D- CMR ефекти (карциногенност, мутагенност и токсичност за репродуктивността):

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

C- Контакт с кожата и очите:

Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация 

B- Вдишване:

LD50 oral > 2000 mg/kg (rat)
Опасни здравни последствия:
В случай на многократно и продължително излагане на концентрации на препарата надвишаващи препоръчителните граници 
на нормална употреба може да се наблюдават вредни последствия за здравето в зависимост от начина на излагане:
A.- Поглъщане:

11.1 Информация за токсикологични ефекти:

ЧАСТ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Не е налична екпериментална информация за екотоксикологичните свойства на препарата 

12.1 Токсичност:

Не е налично

Не е налично

12.2 Запазване и разградимост:
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Увеличение на температура 

Неприложимо

Горивни материали
Неприложимо

Запалими материали 
Неприложимо

Контакт с въздух
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Регулации отнасящи се до фишовете за безопасност:

R429
РАЙТ СТАНДАРТ

Фиш за безопасност
В съответствие на 1907/2006/EC (REACH), 

453/2010/EC

ЧАСТ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (продължение)

12.3 Потенциал за натрупване в околната среда:

Не е налично

12.4 Мобилност в почвата:

Не са описани

Неприложимо

12.6 Други вредни ефекти:

Не е налично

12.5 Резултати от PBT и vPvB анализи:

ЧАСТ 13: ПРЕПОРЪКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ

Общностно законодателство: Директива 2008/98/EC, 2000/532/EC: решение на Комисията от 3 май 2000

По смисъла на Приложение II от Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) са изброени общностните или национални 
изисквания към третирането на отпадъците. 

Регламенти свързани с третирането на отпадъците:

Консултирайте се с упълномощения местен орган отговарящ за чистотата при оценяването и изхвърлянето на отпадъците по 
смисъла на Приложение I и Приложение 2 (Директива 2008/98/ЕС). По смисъла на точка 15 01 (2000/532/ЕС) на кодекса и в 
случай, че опаковката е била в пряк допир с продукта, последната следва да бъде обработена по същия начин като продукта. В 
противен случай опаковката може да се изхвърли като безопасен остатъчен материал. Виж точка 6.2.

Третиране на отпадъците (изхвърляне и оценка):
Отпадъчни лепила и изолации неописани в 08 04 09

Описание

13.1 Методи за третиране на отпадъците:

ЧАСТ 15: РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Приложими регламенти/законодателство за безопасността, здравето и опазването на околната среда:

Доставчикът не е извършил оценка за химична безопасност.

15.2 Оценка за химична безопасност:

Препарат подлежащ на одобрение по смисъла на Регламент (EC) 1907/2006 (REACH): Неприложимо

Вещество застрашаващо озоновия слой по смисъла на Регламент (EC) 1005/2009: Неприложимо

Активно вещество невключено в Приложение I или IA на Директива 98/8/EC: Неприложимо

Регламент (EC) 689/2008 за вноса и износа на опасни химически вещества: Неприложимо

Опасно вещество с ограничена комерсиализация (Приложение XVII, REACH): 
Неприложимо

Специални провизии във връзка с опазването на хората и околната среда:
Препоръчително е информацията в този фиш за безопасност да бъде използвана за оценяване на риска в специфичните 

местни условия с цел определянето на конкретни мерки за намаляване на опасностите при манипулация, складиране, 

употреба и изхвърляне на този препарат.

Допълнителни разпоредби:
Неприложимо

ЧАСТ 16: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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Клас (Директива 2008/98/EC)   

Безопасно

Код

08 04 10

ЧАСТ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Препаратът не е регулиран (ADR/RID,IMDG,IATA)

- ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА -
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РАЙТ СТАНДАРТ

Фиш за безопасност
В съответствие на 1907/2006/EC (REACH), 

453/2010/EC

ЧАСТ 16: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (продължение)

http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu

Препоръчва се минимално обучение на персонала с цел избягване на трудови злополуки при употребата на този 
препарат, както и за разбирането на този фиш за безопасност и етикетировката на продукта.
Библиография:

Неприложимо

Препоръки отнасящи се до обучението на персонала:

Регламент за класификация, етикетиране и опаковане (CLP) (EC) nº 1272/2008

Неприложимо

Директива 67/548/EC и Директива 1999/45/EC

Този фиш за безопасност е съставен в съответствие с Приложение II – Наръчник за съставянето на фишове за 
безопасност към Регламент (ЕС) 1907/2006. (Регламент (EC) Nº 453/2010) 
Текстът на фразите за рисковете (Р-фрази) в част 3:

Информацията в този фиш за безопасност е извлечена от външни източници, техничеки познания и действащо законодателстнво на европейско и местно ниво, без това да гарантира  
нейната точност. Представената информация не предтсвлява гаранция за качествата на продукта, а само описание на необходимите мерки за безопасност. Начина и условията на 
работа възприети от ползвателите на този продукт не са ни известни и не са под  наш контрол - крайната отговорност за познаването и спазването на правните изисквания относно 
манипулацията, складирането, използването и изхвърлянето на химикалите. Информацията в този фиш за безопасност се отнася единствено до този продукт. Продуктът не е 
предназначен за ползване с други цели освен посочените от доствчика.
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