BOENWAS
Информационен лист за безопасност
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830
Дата на издаване: 21.2.2018 г. Дата на редакцията: 7.1.2020 г. Заменя версията от: 21.2.2018 г. Версия: 5.1

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатор на продукта
Форма на продукта
Наименование на продукта
Продуктов тип
Продуктова група

:
:
:
:

Смес
BOENWAS
Паркетин
Търговски продукт

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
1.2.1. Идентифицирани употреби
Специфична промишлена/професионална употреба
Употреба на веществото/сместа

: Само за професионална употреба.
: Паркетин

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
CALSINY
23 Shipchenski Prohod Blvd.
Sofia 1111 - Bulgarije
T 0359 899 127 761
s.calsiny@gmail.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа
Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]Смеси/Вещества: SDS EU > 2015: В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830,
2020/878 (REACH Приложение II)
Запалими течности, Категория 3

H226

Корозия/дразнене на кожата, Категория 2

H315

Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 2

H319

Кожна сенсибилизация, Категория 1

H317

Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3

H412

За пълния текст на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16
Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда
Няма налична допълнителна информация

2.2. Елементи на етикета
Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP]
Пиктограми за опасности (CLP)

:

Сигнална дума (CLP)
Съдържа

GHS02
GHS07
: Внимание
: тeрпентиново масло
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Предупреждения за опасност (CLP)

Препоръки за безопасност (CLP)

: H226 - Запалими течност и пари.
H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
: P210 - Да се пази от топлина, открит пламък, искри, нагорещени повърхности.
Тютюнопушенето забранено.
P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
P240 - Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
P241 - Използвайте електрическо, проветряващо, осветително оборудване, обезопасено срещу
експлозия.
P261 - Избягвайте вдишване на изпарения, аерозоли, дим.
P264 - Да се измие ръцете до лактите и лицето старателно след употреба.

2.3. Други опасности
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.1. Вещества
Неприложимо

3.2. Смеси
Наименование

Идентификатор на продукта

%

Класификация в
съответствие с Регламент
(ЕО) № 1272/2008 [CLP]

TRADE SECRET

(CAS №) 8006-64-2
(EО №) 232-350-7
(ЕО индекс №) 650-002-00-6

15 – 25

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Full text of H- and EUH-statements: see section 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Първа помощ - общи мерки
Първа помощ при вдишване
Първа помощ при контакт с кожата

Първа помощ при контакт с очите

Първа помощ при поглъщане

7.1.2020 г. (Дата на редакцията)

: На човек в безсъзнание никога да не се дава каквото и да е през устата. Ако не се чувствате
добре, потърсете медицинска помощ (при възможност покажете етикета).
: Осигурете дишане на чист въздух. Оставете пострадалия да си почине.
: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. При поява на кожно дразнене или обрив на
кожата: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода, Потърсете медицински съвет/помощ.
Специализирано лечение (вж Потърсете медицинска консултация (при възможност покажете
етикета). на този етикет). Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи,
ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително
дразнене на очите: Веднага да се измие обилно с много вода. Потърсете медицински
съвет/помощ.
: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Спешно да се осигури медицинска
консултация.
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4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Симптоми/ефекти след вдишване
Симптоми/ефекти след контакт с кожата
Симптоми/ефекти след контакт с очите
Симптоми/ефекти след поглъщане

:
:
:
:

Може да причини алергична кожна реакция.
Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Поглъщането на малко количество от този материал ще доведе до сериозна опасност за
здравето.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства
Неподходящи пожарогасителни средства

: Пяна. Dry powder. Въглероден диоксид. Water spray. Пясък.
: Да не се използва силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Опасност от пожар
Опасност от експлозия

: Запалими течност и пари.
: Може да образува възпламенима/експлозивна смес на изпаренията с въздуха.

5.3. Съвети за пожарникарите
Противопожарни мерки

Защита при гасене на пожар

: Да се използва водно оросяване или пулверизация за охлаждане на експонираните контейнери.
Да се проявява предпазливост при гасенето на химически пожари. Да не се допуска (не се
изхвърля) използваната за гасене вода да попада в околната среда.
: Да не се влиза в зони на пожар без подходящи предпазни средства, вкл. защита за дихателната
система.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Общи мерки

: Да се отстранят всички източници на горене. Да се обръща специално внимание, за да се
избягва образуването на статично електричество. Откритият огън забранен. Пушенето
забранено.

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи
Аварийни планове

: Да се евакуира ненужният персонал.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи
Защитни средства
Аварийни планове

: Екипът за почистване да се оборудва с подходящи защитни средства.
: Да се проветри мястото.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да се предотврати попадането в канализацията и обществени водоеми. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters. Да се избягва изпускане в
околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Методи за почистване

: Разсипаният материал се попива колкото се може по-бързо с инертна маса, като например
глина или инфоузорна пръст. Съберете разлятото. Да се съхранява на разстояние от други
материали.

6.4. Позоваване на други раздели
See Heading 8. Exposure controls and personal protection.
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РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Допълнителни опасности по време на обработка
Предпазни мерки за безопасна работа

Хигиенни мерки

: Внимателно да се манипулира с празните контейнери, защото остатъчните изпарения са
възпламеними.
: Да се измият ръцете и другите експонирани области с мек сапун и вода преди употреба на
храна, питиета или пушене, както и при приключване на работа. Да се осигури добра
вентилация в работното помещение, за да се избегне образуването на изпарения. Откритият
огън забранен. Пушенето забранено. Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на
статично електричество. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
Избягвайте вдишване на изпарения, аерозоли, дим.
: Да се измие ръцете до лактите и лицето старателно след употреба. Да не се изнася замърсено
работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна
употреба.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Технически мерки

Условия за съхраняване
Несъвместими продукти
Несъвместими материали
Температура на съхранение
Специални правила за опаковане

: Трябва да се спазват процедури по надеждно заземяване, за да се избегне статичното
електричество. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
Използвайте проветряващо, осветително, електрическо оборудване, обезопасено срещу
експлозия.
: Да се съхранява само в оригиналния съд, на хладно и добре проветриво място, далече от:
Пряка слънчева светлина, Топлинни източници. Съдът да се съхранява плътно затворен.
: Силни основи. Strong acids.
: Запалителни източници. Пряка слънчева светлина. Топлинни източници.
: 5 – 25 °C
: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява в затворен съд.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
Паркетин.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
8.1.1 Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности
Няма налична допълнителна информация
8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение
Няма налична допълнителна информация
8.1.3. Образуват се замърсители на въздуха
Няма налична допълнителна информация
8.1.4. DNEL и PNEC
Няма налична допълнителна информация
8.1.5. Контролно бандажиране
Няма налична допълнителна информация

8.2. Контрол на експозицията
8.2.1. Подходящ технически контрол
Няма налична допълнителна информация
8.2.2. Лични предпазни средства
Лични предпазни средства:
Да се избягва всякаква неналожителна експозиция.
8.2.2.1. Защита на очите и лицето
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Защита на очите:
Химически очила или защитни очила.
8.2.2.2. Skin protection
Защита на кожата и тялото:
Да се носи подходящо предпазно облекло

Защита на ръцете:
Използвайте предпазни ръкавици.
8.2.2.3. Защита на дихателните пътища
Защита на дихателните пътища:
Да се носи одобрена маска.
8.2.2.4. Термични опасности
Няма налична допълнителна информация
8.2.3. Контрол на експозицията в околната среда
Друга информация:
По време на употреба яденето, пиенето и пушенето забранени.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства
Агрегатно състояние
Цвят
Мирис
Граница на мириса
pH
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)
Tочка на топене
Tочка на замръзване
Tочка на кипене/интервал на кипене
Пламна температура
Tемпература на самозапалване
Tемпература на разпадане
Запалимост (твърдо вещество, газ)
Налягане на парите
Относителна плътност на парите при 20 °C
Относителна плътност
Плътност
Разтворимост
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log
Pow)
Вискозитет, кинематичен
Вискозитет, динамичен
Експлозивни свойства
Oксидиращи свойства
Граници на експлозивност

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Течно
Colourless. Черен.
characteristic.
Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни
> 36 °C
Няма налични данни
Няма налични данни
Запалими течност и пари.
Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни
0,806 – 0,816
Неразтворим във вода, така че е минимално биоразградим.
Няма налични данни

:
:
:
:
:

Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни
Няма налични данни

9.2. Друга информация
Няма налична допълнителна информация
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РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
Няма налична допълнителна информация

10.2. Химична стабилност
Запалими течност и пари. Може да образува възпламенима/експлозивна смес на изпаренията с въздуха.

10.3. Възможност за опасни реакции
Неустановен.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Пряка слънчева светлина. Изключително високи или ниски температури. Открит пламък. Прегряване. Топлина. Искри.

10.5. Несъвместими материали
Strong acids. Силни основи.

10.6. Опасни продукти на разпадане
fume. Въглероден монооксид. Въглероден диоксид. Може да изпуска възпламеними газове.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1 Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност (орална)
Остра токсичност (дермална)
Остра токсичност (вдишване)

: Не се класифицира
: Не се класифицира
: Не се класифицира

Корозивност/дразнене на кожата
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата
Мутагенност на зародишните клетки
Допълнителна информация
Канцерогенност
Допълнителна информация

:
:
:
:
:
:
:

Токсичност за репродукцията
Допълнителна информация

: Не се класифицира
: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

СТОО (специфична токсичност за определени
органи) — еднократна експозиция
Допълнителна информация

: Не се класифицира

СТОО (специфична токсичност за определени
органи) — повтаряща се експозиция
Допълнителна информация

: Не се класифицира

Опасност при вдишване
Допълнителна информация

: Не се класифицира
: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Потенциални неблагоприятни последици за
човешкото здраве и симптоми

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да причини алергична кожна реакция.
Не се класифицира
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Не се класифицира
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност
Екология - вода
7.1.2020 г. (Дата на редакцията)

: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
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Опасно за водната среда, краткосрочна (остра)
Опасно за водната среда, дългосрочна (хронична)

: Не се класифицира
: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2. Устойчивост и разградимост
BOENWAS
Устойчивост и разградимост

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

12.3. Биоакумулираща способност
BOENWAS
Биоакумулираща способност

Неустановен.

12.4. Преносимост в почвата
Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти
Допълнителна информация

: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Препоръки за обезвреждане на продукта/опаковката

Допълнителна информация
Екология - отпадни материали

: Да се депонира по безопасен начин в съответствие с местните/националните разпоредби.
Съдържанието/съдът да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на
опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на
празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.
: Внимателно да се манипулира с празните контейнери, защото остатъчните изпарения са
възпламеними.
: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
В съответствие с ADR

14.1 Номер по списъка на ООН
Номер по списъка на ООН (ADR)

: UN 1263

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН
Точно превозно наименование (ADR)
Описание на транспортния документ (ADR)

: БОЯ или БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ
: UN 1263 БОЯ или БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ, 3, III, (D/E)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
ADR
Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR)
Етикети за опасност (ADR)

: 3
: 3
:

7.1.2020 г. (Дата на редакцията)
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14.4. Опаковъчна група
Опаковъчна група (ADR)

: III

14.5. Опасности за околната среда
Oпасно за околната среда
Друга информация

: Не
: Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Cухопътен транспорт
Класификационен код (ADR)
Специални разпоредби (ADR)
Ограничени количества (ADR)
Изключени количества (ADR)
Опаковъчни инструкции (ADR)
Специални опаковъчни разпоредби (ADR)
Смесени опаковки (ADR)
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за
насипни товари (ADR)
Специални разпоредби относно преносими цистерни
и контейнери за насипни товари (ADR)
Кодове за цистерни (ADR)
Превозно средство за превоз в цистерни
Категория транспорт (ADR)
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR)
Специални разпоредби за превоз – оперативни
изисквания (ADR)
Идентификационен номер за опасност (Кемлер No.)
Oранжеви табели

Код за тунелни ограничения (ADR)

:
:
:
:
:
:
:
:

F1
163, 367, 650
5l
E1
P001, IBC03, LP01, R001
PP1
MP19
T2

: TP1, TP29
:
:
:
:
:

LGBF
FL
3
V12
S2

: 30
:

: D/E

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC
Неприложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността,
здравето и околната среда
15.1.1. Регламенти на ЕС
Следните ограничения се прилагат в съответствие с Приложение XVII на Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006:
Референтен код

приложимo за

Заглавие или описание на записа

3.

тeрпентиново масло

Течни вещества или смеси, считани за опасни в съответствие с Директива
1999/45/ЕО или които отговарят на критериите по отношение на някой от следните
класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008

3(a)

BOENWAS ; тeрпентиново масло

Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от
следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове A и
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A—F

7.1.2020 г. (Дата на редакцията)
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3(b)

BOENWAS ; тeрпентиново масло

Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от
следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти
върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8
ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10

3(c)

BOENWAS ; тeрпентиново масло

Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от
следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008: Клас на опасност 4.1

40.

тeрпентиново масло

Вещества, класифицирани като запалими газове категория 1 или 2, запалими
течности категории 1, 2 или 3, запалими твърди вещества категория 1 или 2,
вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категория 1, 2
или 3, пирофорни течности категория 1 или пирофорни твърди вещества категория
1, независимо дали са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) №
1272/2008.

Не съдържа вещества от Кандидат-списъка за разрешаване на REACH
Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of
hazardous chemicals.
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants
15.1.2. Национални разпоредби
Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес
No chemical safety assessment has been carried out

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Индикация за промени:
Информация относно нормативната уредба. АТР (Адаптиране към техническия прогрес) вмъкнато/актуализирано. ATP 12.
Източници на данни

Друга информация

: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008
година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) No 1907/2006.
: Няма.

Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност:
Acute Tox. 4 (Dermal)

Остра токсичност (дермална), Категория 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Остра токсичност (инхал.), Категория 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)

Остра токсичност (инхалационна: прах, мъгла), Категория 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Остра токсичност (орална), Категория 4

Aquatic Chronic 2

Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2

Asp. Tox. 1

Опасност при вдишване, Категория 1

Eye Irrit. 2

Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 2

Flam. Liq. 3

Запалими течности, Категория 3

Skin Irrit. 2

Корозия/дразнене на кожата, Категория 2

Skin Sens. 1

Кожна сенсибилизация, Категория 1

H226

Запалими течност и пари.

H302

Вреден при поглъщане.

H304

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
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H312

Вреден при контакт с кожата.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H317

Може да причини алергична кожна реакция.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H332

Вреден при вдишване.

H411

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H412

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Информационен лист за безопасност (ИЛБ), ЕС
Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването,
безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта
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