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Уплътнителят за изолирани пластмасови тръби на резба представлява артикул. В съответствие с 
Директивите на ЕС той не се нуждае от информационен лист за безопасност. 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА 
 

Код на продукта 128490 
Търговско наименование Продукт 55 
Производител/доставчик Henkel Loctite Adhesives Ltd. 
Адрес Watchmead, 

Welwyn Garden City, 
Herts., AL71JB. 
UK 

Телефонен номер 01 707 358800 
Факс номер 01 707 358900 
Телефонен номер за  
неотложна помощ 

+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444 

Вносител Хенкел България ЕООД 
Адрес София 

Младост ІV 
БПС 
Бл 2 ет ІV 
Тел (02) 915 1010 

 
2. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ 
 
 Естество  Изолирана пластмасова тръба 
 
3. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
Този продукт не е лесно запалим, но е възпламеним. Ако продуктът попадне в пожар, гасенето да 
се извърши със сух прах, пяна или въглероден двуокис. 
 
4. СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Складиране 
Няма специални изисквания.  
 
Съхранение 
Съхранявайте в хладно и сухо помещение в добре затворени контейнери. Температура на 
съхранение от 8 до 28 градуса С. 
 
5. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
Да се спазва добра промишлена хигиена. 
 
6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Информация за опазване на околната среда 
Биологичната и химична кислородна зависимост (BOD и COD) са незначителни.  
Да се съблюдават необходимите предпазни мерки, посочени за този артикул по отношение на 
вредното въздействие върху околната среда.  
 
7. СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
Отпадъци: 
Изхвърлете в съответствие с местните и национални разпоредби. Делът на този продукт в 
отпадъка е незначителен в сравнение с този на артикула, в който е използван. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ 

UN номер   Не е класифициран 
Въздух (IATA)  Не е класифициран 
Море (IMO)   Не е класифициран 
Шосе (ADR)/ж.п. (RID) Не е класифициран 

 
9. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 Дата на първо издаване на  

информационния лист за безопасност:  10 юни 1999 г. 
Дата на последваща ревизия на  
данните в информационния лист  
за безопасност     29 май 2003 г. 

 
Изготвено от: 
 
Д-р Пол Фриери 
Старши HRA специалист 
Здравеопазване и регулаторни въпроси – Европа  
 
Допълнителна информация може да бъде получена от: -  
 
 
Loctite Corporation, 
Health and Regulatory Affairs – Europe, 
Tallaght Business Park, 
Whitestown 
Dublin 24, 
Ireland. 
Тел.: +353-1-4046444 
Факс: +353-1-4510806 
 
Информацията, представена в настоящия информационен лист за безопасност е получена от 
надеждни източници и до колкото ни е известно е точна и актуална към упоменатата дата. Нито 
Loctite, нито който и да е от филиалите му не носят отговорност, породена от използването на тук 
предоставената информация или от използването, прилагането или преработката на 
продукта(продуктите), описани в настоящия документ. На потребителите е обърнато специално 
внимание за възможните опасности, които могат да възникнат при неправилно използване на 
продукта (продуктите).  
Настоящият информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Директивата на 
Европейската Комисия 2001/59/ЕС, адаптираща към техническия прогрес за 28-ми път Директивата 
на Съвета 67/548/ЕЕС и Директивата на Комисията 1999/45/ЕС. 
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