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1. ОПИСАНИЕ И ФИРМЕНО ОБОЗНАЧЕНИЕ
Търговско наименование:
Доставчик (производител) :

NOMASTONE
NMC s.a.
Gert-Noel-Strasse
B – 4731 Eynatten - Belgium

Информация при аварийна
ситуация:
Приложение – употреба :

+3287/858500
полиестерни панели

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКА
Характеристика на опасностите :

опасност при рязане с остър инструмент

Не са опасни за ЕС
3. СЪСТАВ / ДАННИ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ
Химическа характеристика: полиестерна смола подсилена със стъклени влакна (нишки)
Синоним :
N.C.
САS номер :
N.C.
Компоненти предизвикващи опасност : за граници на токсичност погледни т.8
Продукт :

%:

САS No:

R съставки :

опасност: ЕС №:

Текст за R съставките: погледни т.16
4. МЕРКИ ПРИ ПЪРВА ПОМОЩ
Общи указания :
N.C.
След вдишване :
N.C.
След контакт с кожата : При инцидент с рязане, измийте раната с обилно количество вода,
отидете на лекар веднага

След контакт с очите :
След поглъщане :

N.C.
N.C.

5. МЕРКИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Неподходящи средства /материали/ за
пожарогасене
Подходящи материали за гасене:
Специални предохранителни мерки:
Специфичен риск при пожар:
Специална защитна мярка:

N.C.
прах, пяна, СО2 ; пясък, пулверизирана
вода
N.C.
Опасност от задушаване и отравяне с дим
Автономен апарат за дишане

6. МЕРКИ ПРИ НЕПРЕДУМИШЛЕНО ИЗПУСКАНЕ, РАЗПРЪСКВАНЕ
Индивидуални предпазни мерки :
За уточняване: погледни т.8
Общи превантивни мерки :
Начин /способ/ на почистване, отстраняване :

N.C.
N.C.
Изгаряне в разрешените съоръжения,
полимеризиран продукт

За уточняване: погледни т.13
7.СЪХРАНЕНИЕ И МАНИПУЛАЦИЯ
Указания за правилна манипулация :
Указания относно противопожарна защита :
Указания за съхранение :
Опаковъчен материал, които трябва
да се избягва :
Подходящ опаковъчен материал:

N.C.
Избягвайте да съхранявате в близост до
източници на топлина
N.C.
N.C.
N.C.

8.ОБЩИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ / ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА
Технически защитни средства :
Индивидуални хигиенни мерки:
Гранични стойности:
Лично защитно облкло :
Защита на вдишването:
Защита на ръцете :
Защита на очите :
Защита на тялото и кожата:

N.C.
Да не се яде, пие или пуши по време на
монтаж
N.C.
N.C.
маскa против прах
ръкавици против срязване
използвайте очила докато режете продукта
N.C.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Вид :
Цвят :
Миризма :

твърд
пясъчен
N.C.

рН стойност :
Точка на кипене (1013 hРа) :
Точка на топене :
Точка на запалване :
Самозапалване :
Долна граница на експлозивност :
Горна граница на експлозивност :
Парно налягане /натиск/ 20 о С :
Плътност :
Разтворимост /вода / :

N.C.
N.C. о С
N.C. о С
N.C. о С
N.C. о С
О%
О%
N.C.
1.8 g/dm3
неразтворим

10. СТАБИЛИТЕТ И РЕАКТИВИТЕТ
Стабилитет :
Условия, които трябва да се избягват :
Материали, които трябва да се избягват :
Продукти при разграждане :

Стабилен при нормални условия на
съхранение
Избягвайте топлина и източници на
запалване
N.C.
отделя опасни продукти: CO2, CO

11. ДАННИ ОТНОСНО ТОКСИКОЛОГИЯТА
Акутна токсикация :
След вдишване :
След контакт с кожата :
След контакт с очите :
След поглъщане :
Допълнителна информация :

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Указания :
Биологично разграждане :
Биоакумулиране:
Екотоксичност:

Не го изхвърляйте. Трябва да бъде
унищожен в оторизирано съоръжение.
TVOC = 200mg/m3
лесно биоразградим
N.C.
N.C.

13. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ /ИЗХВЪРЛЯНЕ/ НА ПРОДУКТА
Указания за изхвърляне :
ЕС код на отпадъци:
Вид отпадъци:
Изхвърляне на опаковката:

изгаряне в оторизирано съоръжение след
предварително натрошаване
Опаковката може да се рециклира, в
противен случай, тя трябва да се изхвърли
в съответствие с административни
разпоредби

14. СВЕДЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ
UN номер :
Код на опаковане:
Код на класифициране:
ADR класификация :
IMDG класификация:
IATA класификация :
Друга информация:

N.C.

N.C.- N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
Съдържание:
ЕЕC номер :
Символи предупреждаващи опасност :
R - съставки

////////
N.C.
N.C.

Виж т. 16
S - съставки
Виж т. 16
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Допълнителна информация :
Източник на информационния текст:

N.C.

N.C.: не се отнася или не е известна
В проверката на надеждността на горепосочените данни са вложени значителни усилия.
Нито авторът, нито компанията или властите предоставили тази информация не могат да
бъдат считани за отговорни за каквато и да е загуба или повреда, причинена от използване
на горепосочената информация.

