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* 1 Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието 

• Подробности за продукта 

• Търговско наименование: ЛЕПИЛО ЗА ПЛЪХОВЕ 

• Код/версия на ИЛБ: 01/10 

• Приложение на веществото/препарата Лепило за плъхове 

• Производител/доставчик 

ZAPI S.p.A. 

Виа Терца Страда 12 [Via Terza Strada, 12] 

35026 Конселве (Падуа) [Conselve (Pd)] 

Италия 

Тел. +39 049 9597737, Факс:+39 049 9597735 

E-mail адрес на компетентното лице, отговарящо за ИЛБ: techdept@zapi.it  

• Допълнителна информация можете да получите от: Техн. отдел 

• Информация в случай на спешност:  

 На лицето, което пуска на пазара: тел. (02) 818 56 56 

 Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Пирогов”: (02) 951 43 46 
 

 2 Описание на опасностите  

• Описание на опасностите: Неприложимо. 

• Информация относно специфични опасности за хората и околната среда: 

Продуктът не изисква етикетиране на базата на процедура за оценка съгласно „Общата директива за 

класификация на рецептурите на ЕС“ в последната й валидна версия. 

За да избегнете риска за човека и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. 

• Система за класификация: 

Класификацията се извършва съгласно последните издания на списъците на ЕС и се разширява от 

фирмата и на базата на литературни данни.  
 

* 3 Състав/Информация за съставките 

• Химическа характеристика 

• Описание: Смес от вещества, изброени по-долу с безопасни добавки 

• Опасни съставки:   

хексан, смес от изомери (съдържащи <5% n-хексан (203-777-6)) 

 Xn,  Xi,  F,  N; R 11-38-51/53-65-67 
2.5% 

• Допълнителна информация: За текста на дадените фрази на риска вижте раздел 16. 

 4 Мерки за оказване на първа помощ  

• Обща информация: Не са необходими специални мерки.  

• При вдишване: Пострадалия да се изведе на чист въздух; при оплаквания да се потърси съвет от лекар. 

• При контакт с кожата: По принцип продуктът не дразни кожата. 

• При контакт с очите: Окото, както е отворено, да се промие в продължение на няколко минути с течаща 

вода.  

• При поглъщане: При неотзвучаващи симптоми да се потърси съвет от лекар. 
 

 5 Мерки при гасене на пожар  

• Подходящи средства за гасене на пожар:  

въглероден диоксид, прах или водна струя. По-големи пожари да се гасят с водна струя или устойчива на 

алкохол пяна.  

• Защитно оборудване: Не са необходими специални мерки.  
 

 6 Мерки при инцидентно разливане  

• Лични защитни средства: Не са необходими.  

• Мерки за опазване на околната среда: Не са необходими специални мерки.  

• Мерки за почистване/събиране: 

Попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, свързващи киселини вещества, универсални 

свързващи вещества, дървени стърготини) 

• Допълнителна информация: Не се освобождават опасни вещества. 
 

 7 Боравене с веществото/препарата и съхранение  
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• Боравене:  

• Информация за безопасна работа: Не са необходими специални мерки. 

• Информация относно защита от пожар и експлозии: Не са необходими специални мерки. 

• Съхранение: 

• Изисквания, които трябва да се спазват за складове и контейнери: Няма специални изисквания.  

• Информация за съхранение в обикновено складово помещение: Не е необходима. 

• Допълнителна информация за условията на съхранение: Няма. 
 

 8 Контрол при експозиция/лични предпазни средства  

• Допълнителна информация за конструкцията на техническите съоръжения: Няма; вижте глава 7.  
• Съставки с гранично допустими концентрации, които изискват мониторинг на работното място: 

Продуктът не съдържа релевантни количества от вещества с критични концентрации, които подлежат на 
мониторинг на работното място.  

• Допълнителна информация: Като база бяха използвани валидните по време на изготвянето списъци. 

• Лични защитни средства: 

• Общи защитни и хигиенни мерки: 

Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. 

• Защита на дихателните пътища: Не е необходима. 
• Защита на ръцете: 

Материалът, от който са изработени ръкавиците, трябва да бъде непромокаем и устойчив на 
продукта/веществото/препарата. 
Тъй като няма данни от тестове, не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за работа 
с продукта/препарата/химичната смес. 
Избор на материала на ръкавиците на базата на времето на проникване, скоростите на дифузия и 
разграждане. 

• Материал за ръкавиците 
Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, но и от други характеристики на качеството 
и варира от производител до производител. Тъй като продуктът представлява смес от няколко вещества, 
устойчивостта на материала на ръкавиците не може да бъде изчислена предварително и следователно 
трябва да се провери преди употреба. 

• Време на проникване през материала на ръкавиците 
Точното време на пробив трябва да се определи от производителя на предпазващите ръкавици и трябва да 
се взема предвид. 

• Защита на очите: Очила се препоръчват по време на пресипване на продукта. 
 

* 9 Физични и химични свойства  
 

• Обща информация 

Вид: 

Цвят: 

Мирис: 

Течност 

Безцветен 

Характерен 

• Изменение в състоянието 

Точка на топене/Интервал на топене: 

Точка на кипене/Интервал на кипене: 

Неопределен 

Неопределен 

• Точка на възпламеняване: Неприложимо 

• Самозапалване: Продуктът не се самозапалва. 

• Опасност от експлозия: Продуктът не създава риск от експлозия. 

• Плътност: 0,81 – 0,90 g/ml 

• Разтворимост в/ смесимост с вода: Неразтворим / несмесим във вода. 

• Съдържание на разтворители: 
Органични разтворители: 

 

2,1% 
 

* 10 Стабилност и реактивоспособност  

• Термично разлагане/условия, които трябва да се избягват: Не настъпва разлагане, ако се използва 

съгласно спецификациите. 

• Опасни реакции: Не са известни опасни реакции. 

• Опасни продукти при разлагане: Не са известни опасни продукти при разлагане. 
 

* 11 Токсикологична информация  

• Остра токсичност: 

• Ефекти на първично дразнене: 
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• На кожата: Няма дразнещо действие. 

• На очите: Няма дразнещо действие.  

• Сенсибилизация: Не са известни сенсибилизационни ефекти.  

• Допълнителна токсикологична информация:  

Продуктът не е обект на класификация на базата на резултати от метода за пресмятане на „Общата 

директива за класификация на рецептурите на ЕС“ в последната й валидна версия. 

Когато се използва или се работи съгласно спецификациите, според нашия опит и предоставената ни 

информация продуктът няма вредно действие. 
 

 13 Третиране на отпадъците  

• Продукт: 

• Препоръка: По-малки количества могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. 

• Непочистени опаковки: 

• Препоръка: Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с официалните разпоредби. 
 

 14 Информация за транспортиране  
 

• Сухопътен транспорт ADR/RID (трансграничен) 

• ADR/RID клас: - 

• Морски транспорт IMDG: 

• IMDG клас: 

• Замърсител на моретата: Не 

• Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA-DGR: 

• ICAO/IATA клас: - 
 

 15 Информация, съгласно действащата нормативна уредба  

• Етикетиране съгласно директивите на ЕС: 

Да се спазват общите разпоредби за безопасност при работа с химикали. 

Продуктът не е обект на разпоредбите за идентифкация на директивите на ЕС и на германската 

Разпоредба за опасните вещества (GefStoffV). 

• Съвети за безопасност: 

2 Да се пази от достъп на деца. 

13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 

24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 

• Специално етикетиране на някои препарати:  
Информационен лист за безопасност се предоставя на професионални потребители при поискване.  

 За да се избегнат рисковете за околната среда и човека, спазвайте инструкциите за употреба. 
 

* 16 Друга информация  

Тази информация се базира на познанията ни към настоящия момент. Обаче тя не представлява гаранция 

за някои специфични свойства на продукта и не създава валидни правни договорни отношения. 

• Фрази на риска (R-фрази):. 

11 Лесно запалим. 

38 Дразни кожата. 

51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 

среда. 

65 Вреден: при поглъщане може да причини повреди на белия дроб. 

67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. 

• Източници:  

1. Директива 1999/45/ЕО, Директива 2006/8/ЕО и последвалите изменения 

2. Директива 67/548/ЕИО и последвалите изменения 

3. Директива 91/155/ЕИО и последвалите изменения 

4. Индекс на Мерк, изд. 10 

5. Електронно ръководство за пестицидите версия 2.1 (2001) 

6. Регламент (ЕО) № 1907/2006 и последвалите изменения 

 
* Данни, които са променени в сравнение с предишната версия. 

 


