
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

Дата: 12.22.2005 
  

Издание: 1/ПРЕВОД        Стр: 4 
   

        
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА  И ДРУЖЕСТВОТО/ ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1. Наименование на веществото или препарата:  1.2. Употреба на веществото/препарата: 

 BROADWAY, KISS - ЛЕПИЛО ЗА ИЗКУСТВЕНИ НОКТИ 
BGD151C, BK135. 

Лепило за изкуствени нокти  

1.3. Наименование на дружеството /предприятието:    1.4. Телефон за спешни случаи:                                        

KISS NAIL PRODUCTS, INC. 
57 SEAVIEW BLVD. 
PORT WASHINGTON, NY 11050 

(+359 2) 825 77 88 (9-17 часа). 
Номер за спешни повиквания: 02 9154 409 

Национален Информационен Tоксикологичен   
Център (Пирогов) 

   
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1. Класифициране на сместа: 2.2. Елементи на етикета 

 Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 
(CLP) 
Опасни компоненти (Специфична Химическа 
индентификация: OSHA PEL ACGIH TLV HMIS  
Клас на опасност: Здраве 2 (средна) Запалимост: 2 
(средна) Физическа опасност: 1 (ниска)   

Етикетиране в съответствие с Регламент 1999/45 
(DPD) 
Символи за опасност: Xi Дразнещ   

 
  

Рискови фрази Съвети за безопасност 

R 36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и 
кожата.  

 S2- Да се пази от достъп на деца.  
S23 - Да не се вдишват парите.  
S24/25- Да се избягва контакт с очите и кожата.  
S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат 
обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

Вещество Смес 

Съгласно Регламент 1907/2006, сместа е многокомпонентна.  

 
Наименование CAS №  EC № Концентрация % 

Класифициране-
67/548/EEC 

Ethyl cyanoacrylate  7085-85-0  230-391-5 > 90% Xi; R36/37/38 

Butylated Hydroxy Anisole 25013-16-5   246-563-8 <0.1%       

                              

                              

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1. При вдишване 

 Преместете се до свеж въздух. Потърсете медицинска помощ. Много голямо количество може да 
предизвика неалергична астма. 

4.2. При контакт с кожата 

 Залепва се здраво и силно и може да изгори. Накиснете залепналия участък във топла сапунена вода. 
Внимателно обелете залепналата кожа. Не дърпайте. Ако залепне за по-голям участък потърсете 
медицинска помощ. 

4.3. При контакт с очите 

 Незабавно изплакнете с вода за около 15 минути и потърсете медицинска помощ. Ако очите са залепнали 
затворени покрийте ги мокър тампон. Не се оптвайте да отворите очите. 

4.4. При поглъщане 

 Малко вероятно. Продукта ще се залепи за устата. За около 2 дни слюнката ще отдели кристалчета от 



продукта. Предотвратете поглъщането на случайни елементи. 

4.5. Необходимост от квалифицирана лeкарска помощ (задължителна или препоръчителна) 

 Задължителна  

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място 

няма  

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: 

 Сухи химикали.  Пяна. 

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:  

Да не се използва водна струя 

5.3.Специална опасност, свързана с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него 
продукти на изгарянето и отделящи се газове:  

Отделя токсичен дим при условия на пожар. Необикновен пожар и опасност от експлозия: Възбуждащи 
органични изпарения. 

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:  

Всички защитни оборудвания са препоръчителни 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки 

Носете лични предпазни средства. Да се попие с инертен материал и поставете разлетия материал в 
съответен контейнер за изхвърляне на отпадъци.  

6.2. Мерки за опазване на околната среда 

 отпадъците могат да бъдат изхвърляни. 

6.3. Средства за почистване 

Да се попие с инертен материал. 

7. Работа с веществото/ сместа и съхранение. 

7.1. Работа със сместа 

 За да се избегне пожар, да се намалят източници на запалване. Избягвайте контакт с кожата, очите и 
облеклото. В случай на недостатъчна вентилация, да се носят подходящи средства за дихателна защита. 
Може да реагира при наличие на влага. Може да реагира или да бъде несъвместимо с алкали. Измийте 
старателно след работа със сместта. 

7.2. Съхранение 

Съдържа чувствителен на влага материал; да се съхранява на сухо място. Да се съхранява далече от 
източници на запалване. Съхранявайте контейнера плътно затворен, когато не се използва. Съхранявайте на 
сухо, хладно и добре проветриво място. 

7.3. Специфична употреба  

няма 

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства. 

8.1. Граници на експозиция  

Добрата обща вентилация трябва да е достатъчна за да контролира нивата във въздуха в малки количества 
при употреба. Локална отвеждаща вентилация се препоръчва при насипни препакетиране или непрекъсната 
употреба на голямо  количество.  

8.2. Контрол на експозиция 

    8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда. 

                      

      8.2.1.1. Защита на дихателните пътища 

               Да се носи съответен респиратор, когато вентилацията е недостатъчна. 

      8.2.1.2. Защита на ръцете 

               Непромокаеми ръкавици.  

      8.2.1.3. Защита на очите 

              Защитни очила. 

      8.2.1.4. Защита на кожата и тялото 



              Носете непромокаеми дрехи, ако съществува потенциалната възможност за контакт с кожата. 

   8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда 

                     

9. Физични и химични свойства. 

9.1. Обща информация 

Външен вид  Течност 

Мириз Остра 

pH Не е приложимо.   

точка на топене/замръзване ( melting point) Не е приложимо.   

точка на кипене (boiling point ) > 150 С 

точка на запалване (flash point) Не е приложимо.   

скорост на изпаряване Не е приложимо.   

запалимост (твърдо вещество, газ)  flammability Не е приложимо.   

долна/горна граница на запалимост и 
експлозия  (explosive properties) 

Не е приложимо.   

налягане на парите (vapour pressure ) Не е приложимо.   

плътност на парите (vapour density) Не е приложимо.   

относителна плътност (density) не е приложимо. 

разтворимост(и)  (solubility) Не е приложимо.   

Вискозитет (viscosity) Не е приложимо.     

температура на самозапалване (ignition t) Не е приложимо.   

температура на разпадане (decomposition t) Не е приложимо.   

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда 

Няма допълнителни забележки  

9.3. Друга информация 

Няма допълнителни забележки  

10. Стабилност и реактивоспособност 

10.1. Реактивност 

Този продукт е стабилен, но  е светлинно и водореактивен. 

10.2. Химична стабилност 

може да реагира със светлина или вода. Бърза полимеризация става при контакт с вода. В резултат на това 
се генерират топлина. Възпаление на кожата или изгаряния могат да възникнат при контакт по време на 
полимеризацията. 

10.3. Възможност за опасни реакции: 

вода ще предизвика полимеризация 

10.4. Условия, които трябва да се избягват  

 може да реагира при светлина или вода 

10.5. Вещества, които трябва да се избягват 

реактивен с вода, основи, амини, алкохоли, силни киселини, силни основи и окислители 

10. 6. Опасни продукти при разпадане 

въглероден оксид, въглероден диоксид, азотни оксиди и алдехиди,  

11. Токсикологична информация. 

      

Остра токсичност на препарата: 

 може да бъде вреден при поглъщане.  

12. Информация за околната среда. 

 не е приложимо 

12.1. Екотоксичност 

 Продуктът не подлежи на регистрация, по отношение на вредно въздействие към околната среда, съгласно 
Директива (ЕО) 1999/45. 



12.2. Подвижност 

Не са известни данни.   

12.3. Устойчивост и разградимост 

Не са известни данни.   

12.4. Потенциал за биоакумулиране 

Не са известни данни.   

12.5. Други нежелателни ефекти 

Не са известни данни.   

13. Обезвреждане  на отпадъците. 

 13.1. Отпадъци от опаковки/контейнери:  

Отпадъците от потребителските опаковки могат да бъдат изхвърляни в контейнерите за отпадъци.  

13.2. Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство:  

      

14. Информация за транспортиране. 

Готовият продукт не представлява опасност при транспортиране. Да не се транспортира с храни и напитки.  

14.1 UN номер 14.2 UN точно наименование на товара 

 Неприложимо  Неприложимо 

14.3 Транспортни класове на опасност 14.4 Група опаковки 

Неприложимо   Неприложимо 

14.5 Опасности за околната среда 

    

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  

Всички компоненти са съгласно списъка на EINECS и/или ELINCS на ЕС. Този продукт е класифициран,  
съгласно критериите за опасност на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химичните вещества и смеси.    

Съдържа: Ethyl cyanoacrylate   

Символи и знаци за опасност: 

       

 Етикетиране в съответствие с Регламент 1999/45 (DPD) 
Символи за опасност: Xi Дразнещ   
 

 

Рискови фрази(R-фрази): Съвети за безопасност (S-фрази): 

 R 36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и 
кожата. 

 S2- Да се пази от достъп на деца.  
S23 - Да не се вдишват парите.  
S24/25- Да се избягва контакт с очите и кожата.  
S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат 
обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 

Етикетиране съгласно изискванията на Регламент 648/2004: 

Съдържа:Ethyl cyanoacrylate  

16. Друга информация 

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито споменатият по-
горе доставчик, нито някой от неговите филиали, никаква отговорност за точността и пълнотата на 
информацията, съдържаща се тук. За окончателното определяне на пригодността на всеки материал 
отговорност носи потребителят. Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се 
използват с повишено внимание. Въпреки, че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че 
това са единствените съществуващи опасности.  

ЗНАЧЕНИЕ НА R- и H- фразите от т. 3. 

 R 36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и 
кожата. 

       



 

 


