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1 Означение на материала/фабриката и на предприятието 
 

-1.1 Данни за продукта 
· Търговско имe: IonoPlus IME-MH  
· Aртикулен-№: A100510 
· Предишен артикулен номер  
  (до юли 2012 г.): 50090 
 
-1.2 Идентифицирани употреби на  
веществото или сместа,  
които са от значение, и употреби,  
които не се препоръчват: -  
- Приложение на веществото/смес:  Промишлена употреба 
· Използване материала /фабриката: диелектрик 

1.3 Информация за доставчика на информационния лист за безопасност 
· Производител/доставчик: оelheld GmbH  

 ул. Ulmer Str. 133-139  
  70188 гр. Щутгарт 

Тел.: +49-(0)711-16863-0   
Факс: + 49- (0) 711-16863-3500  Internet: www.oelheld.de 
 

 

· Допълнителна информация: +49-(0)711-16863-0 
· Електронна поща на  
  информираното лице:  msds@oelheld.de (на немски или английски език)  

 
· 1.4 Телефонен номер при  
спешни случаи:  по време на работа виж по-горе извън работното време на немски ( или 

английски):  
 Dr. Schnödt Tel. +49 71 11 68 63-997 
 Г-н Philipp Storr Тел. +49 71 11 68 63-992  
 Г-н Martin Storr Тел. +49 71 11 68 63-993  
 Г-н Шпет Тел. +49 71 11 68 63-994  или се консултирайте с отдел за 

отрови.  

 Телефон за България – 112! 
 

2 Възможни опасности (рискове) 
· 2.1 Класифициране на веществото или сместа  
· Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 
 

              GHS08 опасност за здравето 
Asp. Токс. 1 H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
· 2.2 Елементи на етикета  
· Етикетиране съгласно Регламент  
(ЕО) № 1272/2008   Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно регламента 
CLP.  
· Пиктограми за опасност   

  
 GHS08 
  
· Сигнална дума  Опасно  
 
 
·Определящи опасността  

http://www.oelheld.de/
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 компоненти за етикетиран е:  Въглеводороди, C14-C17, n-алкани, <2% ароматични 
вещества    Парафиново масло  

·Предупреждения за опасност: H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в 
дихателните пътища.  

·Препоръки за безопасност:      P280 Да се носят защитни ръкавици.  
                            P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в       

ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.  
                             P331 НЕ предизвиквайте повръщане.  
                            P405 Да се съхранява заключено.  
  P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в  
  Съответствие с местните/ регионалните/ националните / 
международните разпоредби.  
 
·Допълнителна информация:  EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота 

или напукване на кожата.  
 
·2.3 Други опасности  
·Резултати от оценката на PBT и vPvB  
·PBT:   Критериите за идентифициране на съставка като PBT вещество 

в съответствие с REACH са според нашата информация, която в 
момента не е налична.  

 
-VPvB:    Критериите за идентифициране на съставка като vPvB вещество 

в съответствие с REACH са според нашата информация, която в 
момента не е налична. 

 

3 Състав/данни за съставки 
3.2 Химическа характеристика:  Смеси  
· Описание:            Смес от изброените по-долу вещества с безопасни добавки. 

· Опасни съставки:  

ЕО номер: 917-828-1  
Рег.№: 01-2119487513-33 

Въглеводороди, С14-С17, n-
алкани, <2% ароматни съединения 

Asp. Токс. 1, H304 25-50% 
 

CAS: 8042-47-5 
EINECS: 232-455-8 
Рег.№: 01-2119487078-27 

Парафиново масло Asp. Токс. 1, H304 25-50% 
 

-Допълнителни указания:   Формулировката на изложените указания за риск да се 

вземе от раздел 16.  

 

4 Мерки за първа помощ 
· 4.1 Описание на мерките за първа помощ  
· Общи указания:  Отстранете замърсените с продукта дрехи. В случай на поява на симптоми или 

при съмнение се консултирайте с лекар. Ако се консултира с лекар, посочете 
този информационен лист за безопасност.  

· След вдишване:  Подаване на чист въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания. 
· След контакт с кожата:  Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно.  
· След контакт с очите:  Изплакнете отворените очи няколко минути под течаща вода. Ако симптомите 

продължат, консултирайте се с лекар.  
· След поглъщане: Да не се предизвиква повръщане; незабавно потърсете медицинска помощ.  
· 4.2 Най-съществени остри и  
настъпващи след известен  
период от време  
симптоми и ефекти:  Няма налични други важни сведения.  
· 4.3 Указание за необходимостта  
от всякакви неотложни  
медицински грижи и  
специално лечение:   Няма налични други важни сведения. 

 
 

5 Мерки за гасене при пожар 
· 5.1 Пожарогасителни средства  
· Подходящи гасящи средства:  CO2, прах или водна струя. Борете се с по-голям пожар с устойчива на алкохол 

пяна.  
 

       (продължение на стр. 3) 
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Търговско имe: IonoPlus IME-MH 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
·За екстремни случаи  
неподходящи гасящи 
 средства за безопасност:  Вода с пълна струя  

 
· 5.2 Особени опасности, 
 които произтичат от веществото 
 или сместа При определени  
условия на пожар не могат да  
бъдат изключени следи от други  
токсични газове, например:  Въглероден окис (CO)  

 
· 5.3 Съвети за пожарникарите  
· Защитни Оборудване:  Носете автономен респиратор.  
· Допълнителна информация:  Охлаждайте опасните съдове с водна струя. Изхвърлете отпадъците от пожар 

и замърсената вода за гасене на пожар в съответствие с официалните 
разпоредби. 

 

(продължение на стр. 2) 
 

 
 
 

6 Мерки при непредумишлено разливане 
 

·6.1 Лични предпазни мерки,  
предпазни средства и  
процедури при  
спешни случаи: Осигурете подходяща вентилация. Особена опасност от подхлъзване 

на изтекъл / разлят продукт.  
·6.2 Предпазни мерки за  
опазване на околната среда: Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностни или 

подпочвени води. Да не се допуска проникване в почвата / почвата. 
Дръжте замърсената вода за измиване и изхвърлете по подходящ 
начин.  

·6.3 Методи и материали за  
ограничаване и почистване: Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, киселинни 

свързващи вещества, универсални свързващи вещества, дървени 
стърготини). Изхвърлете замърсения материал като отпадък съгласно 
раздел 13. Осигурете подходяща вентилация. Отстранява се от 
водната повърхност (например обезмаслено или изсмукващо).  

· 6.4 Позоваване на  
други раздели: Вижте раздел 7 за информация относно безопасното боравене. Вижте 

раздел 8 за информация относно личните предпазни средства. Вижте 
раздел 13 за информация за изхвърляне 

 
 

 

7 Мерки при аварийно изпускане 
· 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа Осигурете добра вентилация / отработени газове на работното 

място. Отворете и дръжте контейнера внимателно. Препоръка: Ниво на 
диелектрик над мястото на ерозията min. 50 mm.  

· Указания за защита от пожар и експлозия: Парите могат да се комбинират с въздуха, за да образуват 
експлозивна смес над точката на възпламеняване.  

 
Търговско наименование: IonoPlus IME-MH                                          
· 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
· Съхранение:  
· Изисквания към складовите помещения и резервоарите: Да се съхранява само в оригиналния съд.  
· Указания за съхранение в едно общо помещение: Не се изисква.  
· Други данни относно условията на съхранение: Да се пази от топлина, пряка слънчева светлина и UV-лъчи. Да 

се съхранява на хладно и сухо място в добре затворени съдове. При 
температури под прибл. 0 ° С продуктът може да се кристализира и да се 
получи твърдо вещество. В този случай леко затоплете преди употреба. 
Стабилност при съхранение при описаните условия: 24 месеца.  

      (Продължение на страница 4) 
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Търговско наименование: IonoPlus IME-MH  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
      (Продължение на страница 3) 
· 7.3 Специфична (и)  
крайна (и) употреба (и): Няма налични други важни сведения. 
 

  

8 Контрол на експозицията / лични предпазни средства 
 

· Допълнителна информация за  
  проектиране на  
  технически съоръжения:  Няма други данни; виж раздел 7.  
· 8.1 Контролни параметри  
· Съставки с гранични стойности,  
  които изискват мониторинг  
  на работното място:  Препоръчителна TLV (маслена мъгла): TWA 5 mg / m³, STEL 10 mg / m³ 

(ACGIH)  
· 8.2 Контрол на експозицията  
· Лични предпазни средства:   Общи предпазни и хигиенни мерки: Трябва да се спазват обичайните 

предпазни мерки при работа с химикали. Измивайте ръцете си преди 
почивките и в края на работата. Не носете импрегнирани с продукти кърпи за 
почистване в джобовете на панталоните. Избягвайте контакт с кожата.  

· Дихателна защита:  Не е необходимо, ако помещението е добре проветрено. В случай на кратка 

експозиция или ниско замърсяване използвайте респираторно филтърно 
устройство. В случай на интензивна или продължителна експозиция 
използвайте автономно респираторно защитно устройство.  

· Защита на ръцете:  Защитни ръкавици  
· Материал за ръкавици: Нитрилов каучук, NBR  
· Време за проникване  
  на материала за ръкавици: При дебелина на ръкавиците около 0,4 mm стойността на проникването на 

проникване в съответствие с EN 374 е за химически подобни продукти 
производител:> 480 мин. (Клас на деградация EN 374 клас 6) Тези твърдения 
се основават на лабораторни методи за изпитване, които не могат да 
симулират точно условията на работа. Отговорността е на крайния потребител 
за избора на подходящи ръкавици за неговото приложение. · Защита на очите: 
Препоръчителни очила по време на пълнене  

· Защита на тялото:  Защитно работно облекло 
 

 
 

 

9 Физически и химически свойства 
 

· 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства  
· Общи данни  
· Външен вид:  
       Форма:  течност  
       Цвят: флуоресцентно зелен  
· Мирис:  мек  
· Граница на мириса:  Не е определено.  
· Стойност на рН:  Не е приложимо.  
· Промяна на състоянието  
      Точка на топене / точка 
      на замръзване:  Неопределено.  
      Начална точка на  
      кипене и  
      +интервал на кипене: > 250 ° C  
· Точка на запалване:  107 ° C  
· Запалимост  
  (твърдо вещество, газ):  Неприложимо.  
· Температура на  
   възпламеняване: > 220 ° C  
· Температура на разпадане:  Не е определено. 
· Експлозивни свойства:  Продуктът не е експлозивен. Възможно е обаче образуването на взривоопасни 

смеси въздух / пара над точката на възпламеняване или при силно 
замъгляване.  

· Граници на експлозията:  
       Долна: 0,6 Vol%  
       Горна: 7,0 Vol%  
      (Продължение на страница 4) 
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Търговско наименование: IonoPlus IME-MH                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                 (Продължение от страница 3) 
· Парно налягане: Не е определено.       
· Плътност при 15 ° C:  0,79 g / cm3  
· Относителна плътност: Не е определено.  
· Плътност на парите: Не е определено.  
· Скорост на изпаряване: Не е определено.  
· Разтворимост в / 
  смесимост с Вода:  Не се смесва или е труден за смесване.  
· Коефициент на  
  разпределение: n-октанол / вода: Не е определено.  
· Вискозитет: динамичен:  Не е определено. Кинематичен при 40 ° C: 2,5 mm² / s  
· Съдържание на разтворител:  VOC (EC) Няма  
· Оксидиращи свойства:  Не е определено.  
· 9.2 Друга информация  Няма налични други важни сведения.  
· Допълнителни данни  Данните за границите на експлозия са базирани на базовото масло. 

Горепосочените свойства се измерват съгласно част А от приложение V към 
Регламент 67/548 / ЕО на ЕК или съгласно други сравними методи. 

 
 

10 Стабилност и реактивност 
 

· 10.1 Реактивност  Няма налични други важни сведения.  
· 10.2 Химична стабилност  
· Термично разлагане / условия,  
   които трябва да се избягват: Няма разлагане при използване съгласно спецификациите.  
· 10.3 Възможност за  
   опасни реакции  Не са известни опасни реакции.  
· 10.4 Условия, които трябва  
   да се избягват  Виж по-горе  
· 10.5 Несъвместими материали: Силни окислители  
· 10.6 Опасни продукти  
   на разпадане:  Не са известни опасни продукти на разлагането. 

 
 

11 Токсилогични данни 
 

· 11.1 Информация за токсикологичните ефекти  
· Остра токсичност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите  

 за класифициране.  
· Стойности за LD / LC50,  
съответстващи на класификацията: ATE mix: 

 Орално: Оценка на острата токсичност:> 2,000 mg / kg  
 Кожно: Оценка на острата токсичност:> 2,000 mg / kg  
 Вдишване: Оценка на острата токсичност: за газове> 20,000 ppmV;  
 за пари> 20 mg / l; за прах / мъгла> 5 mg / l  

Въглеводороди, C14-C17, n-алкани, <2% ароматни вещества 

Орално 

Кожен 

LD50 

LD50 

> 5,000 mg / kg (плъх) (OECD 401) 

> 2,000 mg / kg (плъх) (OECD 402) 

8042-47-5 Парафиново масло 

Орално 

 

Кожен 

 

 

Инхалаторен 

LD50 

NOAEL 

LD50 

NOAEL / 28d 

NOAEL / 90d 

LC50 / 4hr 

> 5,001 mg / kg (плъх (мъж / жена)) (OECD 401) 

> 1 200 mg / kg (плъх) (OECD 453) 

> 2,001 mg / kg (заек) (OECD 402) 

1,000 mg / kg (заек (мъж / жена)) (OECD 410) 

> 2000 mg / kg (плъх (мъж / жена)) (OECD 411) 

> 5,001 mg / l (плъх (мъж / жена)) (OECD 403) 
 

· Първично дразнене:  
· Корозия / дразнене на кожата  Повтарящото се / продължително излагане може да предизвика сухота на 

кожата и в резултат на това дразнене на кожата. 
· Сериозно увреждане / дразнене  
  на очите:  Въз основа на наличните данни не са изпълнени  критериите за 

класифициране.  
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· Сенсибилизация на дихателните  
пътища или кожата:   Въз основа на наличните данни не са  изпълнени критериите за 

класифициране.  
· Мутагенност на  
  зародишните клетки:   Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите   

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

класифициране.  
· Репродуктивна токсичност:   Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за  

                                                      класифициране.  
· STOT- еднократна експозиция:  Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за  

                                                          класифициране.  
· STOT-повтаряща се експозиция:  Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за  

                                                           класифициране.  
· Опасност при вдишване:  Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните  

                                                пътища. 
 

12 Екологична информация 

 
· 12.1 Токсичност  
· Водна токсичност:  
8042-47-5 Парафиново масло  

LL50 / 40h 
NOEL / 72h 
LC50 / 96hr 

> 1000 mg / l (организми с активна утайка) 
> 100 mg / l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) 
> 1000 mg / l (Leuciscus idus) (OECD 203) 

· Остра екотоксичност:  

въглеводороди, C14-C17, n-алкани, <2% ароматни  

LL50 / 96hr 
EL50 / 72hr 

> 1,028 mg / l (Scophthalmus maximus) 
> 10,000 mg / l (Skeletonema costatum ) 

8042-47-5 Парафиново масло 
 LL50 / 48hr  > 100 mg / l (Daphnia magna) (OECD 202)  
 
· Хронична екотоксичност: 

 въглеводороди, C14-C17, n-алкани, <2% ароматни вещества  

NOELR / 21d 
NOELR / 28d 

> 1000 mg / l (Daphnia magna) 
> 1 000 mg / l (Oncorhynchus mykiss) 

· 12.2 Устойчивост и разградимост  Няма налични други важни сведения.  
· 12.3 Биоакумулираща способност  Няма налични други важни сведения.  
· 12.4 Преносимост в почвата   Няма налични други важни сведения.  
· Екотоксични ефекти:  
· Поведение в пречиствателните станции:  Продуктът може да се раздели механично.  
· Други екологични указания:  
· Общи указания:  Не е известно да е опасен за водата. Клас на замърсяване на водите 1 

(собствена класификация): слабо замърсяващо водите Да не се допуска 
попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.  

· 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB  
· PBT:  Критериите за идентифициране на съставка като PBT вещество в съответствие 

с REACH са според нашата информация, която в момента не е налична.  
-vPvB:  Критериите за идентифициране на съставка като vPvB вещество в 

съответствие с REACH са според нашата информация, която в момента не е 
налична.  

· 12.6 Други неблагоприятни  
   ефекти  Няма налични други важни сведения. 

 
 

13 Указания за отстраняване като отпадък 
 

· 13.1 Методи за третиране на отпадъци  
· Препоръка   Доставяне на отпадъчни масла само на официално одобрени колектори.  

· Европейски каталог на отпадъците  

12 01 07 * Машинни минерални-масла без халогени (с изключение на емулсии и разтвори) 

15 01 10 * опаковки, съдържащи остатъци от или замърсени с опасни вещества 

HP 5 Специфична токсичност за целеви органи (STOT) / Токсичност при аспирация 

· За продукт:  12 01 07 *  
· Непочистени опаковки:  
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· Препоръка:  Отстраняване в съответствие с официалните разпоредби. Ключ за изхвърляне 

на  
                         отпадъци: 15 01 10 * 
 

 

14 Данни за транспортиране 
 

· 14.1 UN-номер  
· ADR, ADN, IMDG, IATA   Невалидни  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· 14.2 Правилно наименование на пратката в ООН  
· ADR   Невалидни  
· ADN, IMDG, IATA   Невалидни  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· 14.3 Клас (ове) на опасност при транспортиране 
 · ADR 
 · Клас  Невалидни  
· Етикет  Невалидни  
· ADN / R Клас:   Невалидни  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· 14.4 Опаковъчна група  
· ADR, IMDG, IATA Невалидни 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· 14.5 Опасности за околната среда:  
· Морски замърсител:   Не  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· 14.6 Специални предпазни мерки  
   за потребителя   Неприложимо. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· 14.7 Транспортиране в насипно  
  състояние съгласно  
  приложение II на  

  MARPOL и Кодекса IBC   Неприложимо. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
· Транспорт / Допълнителна информация: Не е опасно съгласно горните спецификации.  
· ADR  
· Изключени количества (EQ):   Невалидни 
 -Ограничени количества (LQ)   Невалидни  
· Транспортна категория   Невалидни  
· Код за ограничаване на тунела  Невалидни 
· IMDG  
· Ограничени количества (LQ)   Невалидни  
· Изключени количества (EQ)   Невалидни 
· IATA  
· Забележки:   Невалидни  
· UN "Моделен регламент":   Невалидни 
 

15 Нормативна информация 
 

· 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относнo 
безопасността здравето и околната среда 

 
· Етикетиране съгласно Регламент  
(ЕC) № 1272/2008                      Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно регламента CLP.  

· Пиктограми за опасност   

 GHS08  
· Сигнална дума                      Опасно  
· Определящи опасността  
компоненти за етикетиране:  Въглеводороди, C14-C17, n-алкани, <2% ароматични вещества Парафиново 

масло  
· Предупреждения за опасност  H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в   

                                                      дихателните пътища.  
· Препоръки за безопасност  P280    Да се носят защитни ръкавици.  
                                                  P301 + P310  ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО  

                                                         ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар. 
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                                                   P331    НЕ предизвиквайте повръщане.  

                                                   P405    Да се съхранява заключено.  
                                                   P501    Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с 

местните / регионалните / националните / международните разпоредби.  
 
· Директива 2012/18 / ЕU  невалидна  
· РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006  
  ПРИЛОЖЕНИЕ XVII  Условия на ограничение: 3  
· Национални разпоредби:  
· Правила за повреди:  Продуктът не подлежи на наредба за опасните инциденти.  
· Клас на замърсяване на водите: Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): леко опасен за 

водата.  
· 15.2 Оценка на безопасност на  
  химично вещество или смес:  Не е извършена оценка на  

                                                       химическата безопасност. 
 

16 Други данни 
 

Тази информация се основава на сегашните ни познания. Това обаче не представлява гаранция за специфични 
характеристики на продукта и не създава законно валидни договорни отношения.  
 
· Причини за промени   Обща ревизия.  
· Съществени утайки H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните 

пътища.  
· Класификация съгласно  
  Регламент (ЕО) № 1272/2008  Изчислителен метод 
· Отдел, издаващ ИЛБ:   Отдел за изследвания и разработки  
· Съкращения и акроними:  REACH: Регистрация, оценка и разрешаване на химикали  

(Регламент (ЕО) № 1907/2006)  
                                 PBT: устойчиви, биоакумулиращи, токсични  
                                            vPvB: много устойчиви, много биоакумулиращи  
                                            EC: Европейска общност  
                                            NLP: вече не са полимери  
                                            EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества  
                                            ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества  
                                            CAS: Служба за химични абстракции       
    (подразделение на American Chemical Society ) 
    WEL: Лимит на експозиция на работното време  

TWA: времево претеглена средна концентрация  
STEL: кратък период на излагане на експозиция  
OEL: професионален лимит на експозиция  
OEL (ЕС): професионална граница на експозиция на Европейския съюз  
TLV: прагова гранична стойност  
TWA: времево претеглена средна концентрация  
STEL: краткотрайна експозиция Ограничение  
IOELV: Ориентировъчна гранична стойност на експозиция в работна среда  
WEL: Лимит на експозиция на работното време  
ACGIH: Американска конференция на правителствените хигиенисти на 

промишлеността DNEL: Ниво на производно бездействие (REACH) 

     LOAEL: най-ниско наблюдавано ниво на нежелани ефекти  

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на 
химикали  

EC50: екотоксична концентрация, 50%  
NOEC: няма наблюдавани ефекти концентрации  
NOELR: Не се наблюдава ефект на натоварване 
OECD: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие [координира 

насоките на ОИСР за токсикологично изпитване на химикали]  
ATE: оценка на острата токсичност  
LC50: Смъртоносна концентрация, 50%  
LD50: Смъртоносна доза, 50%  
VOC: летливи органични съединения (САЩ, ЕС )  
ADR: Споразумение за транспортиране на опасни товари по пътищата  
IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари  
IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт  
Asp. Токс. 1: Опасност при вдишване - Категория 1 
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· * Данните в сравнение с предишната версия са променени. 
Всички данни се отнасят към днешното състояние на нашите знания, те обаче не са презастраховане на 
качествата на продукта и ни представляват договорно-правно отношение. 
 

 
След заявка продуктът може да се закупи от ХОФМАН КОНСУЛТ България ЕООД -тел. 02/960-90-10. 

DY-02/2013 


