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РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства

EP 310 S - A

1.1. Ідентифікатор продукту

1.2. Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване 

проти

Використання речовини/суміші

Клеї, матеріали ущільнювачів

1.3. Дані про постачальника у паспорті безпеки

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHКомпанія:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Адреса:

D-64293 DarmstadtМісто:

Телефон: +49 (0)6151 803-0

Електронна адреса: info@de.hbm.com

Електронна адреса 

(Контактна особа):

support@hbm.com

www.hbm.comІнтернет:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Відповідальний відділ:

 +49(0)6131/192401.4. Телефон гарячої лінії:

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

2.1. Класифікація речовини або суміші

Правил (ЄС) Номер 1272/2008

Категорії небезпеки:

Легкозаймисті рідини: Flam. Liq. 2

Серйозне ураження очей/подразнення очей: Eye Dam. 1

Респіраторна або шкірна сенсибілізація: Resp. Sens. 1

Респіраторна або шкірна сенсибілізація: Skin Sens. 1

Канцерогенність: Carc. 2

Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція): STOT SE 3

Зазначення фактора небезпеки:

Легкозаймиста рідина та випари

Викликає важке ураження очей.

Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при вдиханні.

Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

Під підозрою викликання раку.

Може викликати подразнення дихальних шляхів.

2.2. Частини маркування

Правил (ЄС) Номер 1272/2008

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці
tetrahydrofuran

benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, pyromellitic dianhydride

Сигнальне слово: Небезпека

Символи факторів 

ризику:
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H225 Легкозаймиста рідина та випари

H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

H318 Викликає важке ураження очей.

H334 Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при 

вдиханні.

H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.

H351 Під підозрою викликання раку.

Зазначення фактора небезпеки

Зазначення застержених заходів

P261 Уникати вдихання пилу/димів/газу/туману/випарів/аерозолю.

P280 Використовувати захисні рукавички/одяг та засоби захисту очей/обличчя.

P284 Забезпечити захист дихальних шляхів.

P304+P340 У РАЗІ ВДИХАННЯ: У важких випадках не можна виключати виникнення пневмонії 

або набряку легень.

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Промивати обережно водою протягом кількох хвилин. 

Зняти контактні лінзи, якщо вони є та якщо це можна зробити легко. Продовжувати 

промивання очей.

P310 Відразу звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/до лікаря.

P342+P311 У разі виникнення симптомів захворювання дихальних шляхів: Зателефонувати до 

ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/до лікаря.

EUH019 Може утворювати вибухонебезпечні пероксиди.

Особливе маркування для певних препаратів

РОЗДІЛ 3: Склад/дані про інгредієнти

3.2. Суміші

Дані щодо суміші
Хімічна характеристика

Небезпечні компоненти

КількістьХімічна назваНомер CAS

Номер ЄС Індекс № Номер REACH

Класифікація GHS

109-99-9 tetrahydrofuran 50-100%

203-726-8 603-025-00-0

Flam. Liq. 2, Carc. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H335 H351 EUH019

89-32-7 benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, pyromellitic dianhydride 2,5-10%

201-898-9 607-098-00-X

Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1; H318 H334 H317

Релевантні H- і EUH-фрази: дивись у підрозділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

4.1. Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Забезпечити доступ свіжого повітря. У разі подразнення дихальних шляхів звернутися до лікаря.

При вдиханні

У разі контакту зі шкірою терміново промити великою кількістю Вода і мило 

Негайно зняти забруднений, мокрий одяг.

У разі подразнення шкіри звернутися до лікаря.

При контакті зі шкірою
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У разі потрапляння продукту в очі негайно відкрити щілину вік і прополоскати великою кількістю води 

мінімум 5 хвилин. Після цього проконсультуватися у окуліста.

При контакті з очима

Після проковтування промити рота великою кількістю води (тільки в тому випадку, якщо людина 

перебуває у свідомості) і негайно викликати медичну допомогу. 

НЕ викликати блювоту. Небезпека вдихання

При заковтуванні

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1. Засоби пожежогасіння

Двоокис вуглецю (CO2). Сухий порошок для гасіння. Водний розпилюючий струмінь. 

У разі великої пожежі і великих кількостей: Водний розпилюючий струмінь. стійка до спирту піна.

Відповідні засоби пожежогасіння

Водні струмені.

Невідповідні засоби пожежогасіння

5.2. Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Займистий. Пари можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечну суміш.

Носити автономний захисний дихальний апарат і хімічно стійкий захисний костюм.

5.3. Запобіжні заходи для пожежників

Для захисту людей і охолодження місткостей в зоні небезпеки використовувати струмінь води шляхом 

розбризкування. Пригнічувати гази/пари/розпил за допомогою водного струменя. 

Збір забрудненої води від пожежогасіння проводити окремо. Не зливати в каналізацію або у водні 

резервуари.

Додаткові вказівки

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді

6.1. Индивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

Використовувати індивідуальні засоби захисту. Видалити усі джерела запалення. Вжити заходів щодо 

забезпечення достатньої вентиляції. Не вдихати газ/дим/пари/аерозоль. Уникати контакту зі шкірою, 

очима й одягом.

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища. Небезпека вибуху.
6.2. Екологічні запобіжні заходи

Зібрати з матеріалами, які поглинають вологу (пісок, кизельгур, зв'язуючий кислоту, універсальний 

зв'язуючий матеріал). Зберігати подалі від вогню - не палити. 

З отриманим матеріалом поводитися згідно розділу про утилізацію. 

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції.

6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

За умови відкритого використання застосовувати пристрої з припливно-витяжною вентиляцією. 

Не вдихати газ/дим/пари/аерозоль. 

Зберігати контейнер щільно зачиненим. 

Уникати контакту з очима і шкірою. 

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

Рекомендації з правил безпеки під час роботи

Зберігати подалі від вогню - не палити. 

Вжити заходів проти електростатичного заряду. 

Зберігати контейнер щільно зачиненим у добре провітрюваному місці.

Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху
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7.2. Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Зберігати контейнер щільно зачиненим. 

Складувати в місці, доступному тільки для уповноважених осіб. 

Зберігати контейнер у місці, яке добре провітрюється. 

Зберігати подалі від вогню - не палити.

Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей

Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і корму. 

Не зберігати разом із:  Самозаймисті (пірофорні) рідкі і тверді речовини

Порада щодо спільного зберігання

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

8.2. Заходи зменшення впливу

За умови відкритого використання застосовувати пристрої з припливно-витяжною вентиляцією. 

Не вдихати газ/дим/пари/аерозоль.

Відповідні об'єкти технічного регулювання

Негайно зняти забруднений, мокрий одяг. 

Профілактичний захист шкіри за допомогою захисної мазі. 

Вимити руки і обличчя після роботи. 

Під час роботи забороняється їсти і пити. 

Уникати контакту з очима і шкірою.

Захисні і гігієнічні заходи

Щільно закриті захисні окуляри.

Захисні засоби для очей/обличчя

Під час поводження з хімічними робочими речовинами, дозволено носити тільки хімічно стійкі, з СЕ- 

позначкою, включаючи чотиризначний контрольний номер, захисні рукавички. DIN EN 374  

Вибір хімічно стійких захисних рукавичок залежно від концентрації і кількості небезпечних речовин , від 

специфіки робочого місця. 

Рекомендується з'ясовувати у виробника хімічну стійкість вищеназваних захисних рукавичок для 

спеціального застосування.

 Під час роботи вдягати відповідні захисні взуття і одяг. 

Відповідний тип рукавичок: NBR (Нітріловий каучук). 

Товщина матеріалу рукавичок: >= 0,4 mm

Захист рук

Під час роботи вдягати відповідний захисний одяг.

Захист шкіри

Забезпечити достатню вентиляцію і періодичне витягування в критичних точках.

Фільтруючий апарат (повна маска або мундштук-гарнітура) з фільтром: A

Захист дихальних шляхів

безбарвний

рідкийФізичний стан:

Колір:

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

ефірЗапах:

Номер редакції: 1,01 - Замінює версії: 1 UK Дата друку: 22.06.2017



відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

Паспорт Безпеки
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Дата перегляду: 03.05.2017 

EP 310 S - A

Сторінка 5 із 8

Метод випробування

Змінення фізичного стану

65 °CПочаткова точка кипіння і інтервал 

кипіння:

-21 °CТемпература спалаху:

Може утворювати здатні до вибуху пероксиди.

Вибухові властивості

1,5 об. %Нижня границя вибуховості:

12 об. %Верхня границя вибуховості:

230 °CТемпература займання:

Тиск пари:

  (при 20 °C)

200 hPa

Густина (при 20 °C): 0,9572 g/cm³

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність

10.3. Імовірність протікання небезпечних реакцій

Сильна реакція з: Луги (луги), концентрований. Окислюючі засоби, сильний. 

Реагує з : Лужні метали. Перекиси.

Захищати від тепла. 

Зберігати подалі від вогню - не палити.

10.4. Умови, яких треба уникати

Окис вуглецю Двоокис вуглецю.

10.6. Небезпечні продукти розкладу

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1. Дані про токсикологічний вплив

Гостра токсичність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Хімічна назваНомер CAS

ДжерелоВидиДозаШлях дії шкідливих 

речовин

Метод

89-32-7 benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, pyromellitic dianhydride

ЩурLD50 2250 

mg/kg
GESTISоральний

Подразнення та агресивна дія

Викликає важке ураження очей.

Роз'їдання/подразнення шкіри: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

Викликає серйозне подразнення очей.

Сенсибілізуюча дія

Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при вдиханні.

Може викликати сенсибілізацію у разі вдихання і контакту з шкірою.

CMR-дії (канцерогенна, мутагенна і така, що порушує репродуктивну здатність, дія)
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Під підозрою викликання раку.

Вивчення мутагенності на бактеріальних клітинах: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не 

виконано.

Токсичність для репродуктивних функцій: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Питома токсичність для органу-мішені за одноразової експозиції

Може викликати подразнення дихальних шляхів. ( (tetrahydrofuran))

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Питома токсичність для органу-мішені за багаторазової експозиції

Небезпека вдихання

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Класифікація була проведена відповідно до методів розрахунків згідно Директиви про препарати 

(1999/45/EС).

Додаткові дані щодо випробувань

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

12.6. Інші шкідливі ефекти

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації

13.1. Методи утилізації відходів

Утилізація

Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади.

Незаражені і вільні від залишків місткості можуть бути повторно використані.

Забруднена упаковка

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт (ADR/RID)

14.1. ООН №: UN 1133

Adhesives

tetrahydrofuran

benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, pyromellitic dianhydride

14.2. Належна назва при 

перевезенні:

314.3. Категорія небезпеки під час 

транспортування:

14.4. Пакувальна група: I

Етикетки: 3

Класифікаційний код: F1

Обмежена кількість: 500 mL

Категорія транспортування: 1

33Номер небезпеки (№ загрози):

Код обмеження на перевезення в 

тунелях:

D/E

Доставка внутрішніми водними шляхами (ADN)

14.1. ООН №: UN 1133

14.2. Належна назва при 

перевезенні:

Adhesives

tetrahydrofuran

benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, pyromellitic dianhydride
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14.3. Категорія небезпеки під час 

транспортування:

3

14.4. Пакувальна група: II

Етикетки: 3

F1Класифікаційний код:

640CОсобливі положення:

Обмежена кількість: 5 L

Морський транспорт (IMDG)

14.1. ООН №: UN 1133

Adhesives

tetrahydrofuran

benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, pyromellitic dianhydride

14.2. Належна назва при 

перевезенні:

14.3. Категорія небезпеки під час 

транспортування:

3

14.4. Пакувальна група: II

Етикетки: 3

-Особливі положення:

Обмежена кількість: 5 L

EmS: F-E, S-D

Повітряний транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. ООН №: UN 1133

Adhesives

tetrahydrofuran

benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, pyromellitic dianhydride

14.2. Належна назва при 

перевезенні:

314.3. Категорія небезпеки під час 

транспортування:

II14.4. Пакувальна група:

Етикетки: 3

Особливі положення: A3

Обмежена кількість - пасажирські: 1 L

353IATA-Інструкції з пакування (пасажирські літаки):

5 LIATA-Максимальна кількість (вантажні літаки):

364IATA-Інструкції з пакування (вантажні літаки):

60 LIATA-Максимальна кількість (вантажні літаки):

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

15.1. Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для 

цієї речовини або суміші

Розпорядження ЄС
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90 %Директива 2010/75/EU (ЛОС):

Національна регуляторна інформація

1 - несуттєво загрозливий для водиКлас чистоти води (Німеччина):

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Зміни

Цей паспорт безпеки містить зміни до попередніх версій в розділах: 1,2,3,11,15.

H225 Легкозаймиста рідина та випари

H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

H318 Викликає важке ураження очей.

H319 Викликає важке подразнення очей.

H334 Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при 

вдиханні.

H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.

H351 Під підозрою викликання раку.

EUH019 Може утворювати вибухонебезпечні пероксиди.

Релевантні H- і EUH-фрази (Номер і повний текст)

Дані ґрунтуються на актуальному стані наших знань, але вони не є гарантією властивостей продуктів і не 

являють собою основ для договірних правових відносин.

Інша додаткова інформація

(Відомості про небезпечні речовини було узято з відповідного останнього чинного сертифікату безпеки 

субпостачальника).
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