
Инструкция за безопасност 

 

Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и за             

фирмата/гаранция 

 

1.1.Идентификация на продукта 

Почистващ препарат със сгъстен въздух за офис 

оборудване 

1.2.Съответствие за употреба на веществото или 

сместа и употреби, които не са за препоръчване 

Съответствие за употреба: продукт за почистване и 

премахване на праха от офис оборудване 

Употреби, които не са за препоръчване: не са 

специфицирани 

1.3. Детайли за доставчика  

Произведено за:             Twinpol Sp.z o. o. 

Адрес:                                Lipowa 48, 87-126 Obrowo 

Телефон/Факс номер:   0048 604 377 357 



E-mail адрес на компетентно лице, отговорно за 

Инструкцията за безопасност: info@twinpol.pl 

1.4. Телефон за спешни случаи 

112 

Раздел 2: Идентифициране на опасносностите 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 

Flam.Aerosol 1 H222, h229 

Изключително запалим аерозол.Контейнер под 

налягане:Може да избухне при нагряване 

2.2 Етикетни елементи 

Символи за опастност и сигнални думи

                           DANGER 

 

 

mailto:info@twinpol.pl


 

Означения за опасност 

H222      Изключително запалим аерозол. 

H229       Контейнер под налягане:Може да избухне 

при нагряване. 

Означения за предпазване 

P102       Да се държи далеч от деца 

P210       Да се пази от нагряване, горещи повърхности, 

искри и други запалими повърхности. Пушенето 

забранено. 

P211       Да не се пръска на открит пламък или други 

запалими източници. 

P251      Да не се пробожда и гори дори и след 

употреба 

P410+P412 Да се пази от директна слънчева 

светлина.Да не се излага на температури, 

превишаващи 50°C/122°F. 

 

2.3 Други опасности 



Съставки, съдържащи се в сместа, които не отговарят 

на изискванията за PBT или vPvB, в съответстствие с 

Анекс ХIII на Регулиране на ОБХВАТА. 

Раздел 3: Състав/информация на съставките 

3.1 Вещества 

Не е приложимо. 

3.2 Смеси 

бутан 

Концентрация:     50-80% 

CAS номер:            106-97-8 

EC номер:               203-448-7 

Индекс Номер:                 - 

Регистрационен номер: - 

Класификация:      Flam.Gas 1 H220, Press.Gas H280 

пропан 

Концентрация:     20-50%  

CAS номер:            74-98-6 



EC номер:            200-827-9 

Индекс номер:                - 

Регистрационен номер:- 

Класификация:  Flam.Gas 1 H220, Press.Gas H280  

 

Раздел 4: Мерки за първа помощ        

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Контакт с кожата: Свалете замърсените 

дрехи.Измийте кожата с вода.Консултирайте се с 

доктор ако има смущаващи симптоми.В случай на 

измръзване напръскайте с хладка вода и сложете 

стерилна превръзка. 

Контакт с очите:Измийте обилно с вода, държейки 

клепачите отворени.Свалете контактните 

лещи.Консултирайте се с доктор ако има смущаващи 

симптоми. 

Поглъщане:  Подлагане на този маршрут обикновено 

не се очаква. 



Инхалация: Преместете потърпевшия на свеж 

въздух.Запазете спокойствие.Консултирайте се с 

доктор ако има смущаващи симптоми. 

4.2 Основни симптоми и ефекти както остри така и 

забавени 

Контакт с кожата: В случай на продължителен 

директен контакт може да причини измръзване. 

Контакт с очите:  Зачервяване, сълзене. 

Инхалация: Изпаренията от продукта може да 

причинят сънливост и виене на свят, гадене, загуба на 

координация, високата концентрация  от изпаренията 

може да причини наркотичен ефект, в изключителни 

случаи може да доведе до задушаване. 

4.3 Индикация за непосредствено медицинско 

внимание и нужда от специално лечение 

Лекарите вземат решение относно бъдещо 

медицинско лечение след задълбочено изследване 

на пациента. 

Раздел 5: Работа, поддръжка  и съхранение 



Условия за безопасно съхранение, включващо някои 

несъвместимости 

Да се съхранява в добре затворени етикирани 

опаковки в добре проветрени места.Да се пази далеч 

от храни, напитки и храна за животни.Да се пази от 

окислители, директна слънчева светлина, източници 

на топлина и нагреватели.Да не се пуши и да не се 

използват искрящи инструменти в склада за 

съхранение.Да се съхранява при температури под 

50°С. 

 

 

 

 


