
Паспорт Безпеки 

                                                                    

Сторінка 1 із 5Дата друку: 09.08.2012Дата перегляду: 20.07.2012 

1. Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства

Ідентифікація речовини/суміші

STIHL Multispray / STIHL Мультиспрей   

Використання речовини/суміші
Засіб для видалення іржи, мастильний засіб, захист від корозії, 
контактний спрей для машин та механізмів

Найменування підприємства

TOV ANDREAS STIHL UKRAINEКомпанія :
Antonova Str., 10; Kiewskaja oblastАдреса :
UK-08130 Tschaiky, UKRAINEМісто :
info@stihl.uaЕлектронна адреса :

2. Ідентифікація факторів ризику

Класифікація : Показник небезпеки : Надзвичайно займистий
R- фрази (попередження про ризики):
Надзвичайно займистий.
Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або 
розтріскування.

3. Склад / дані про інгредієнти

Хімічна характеристика  ( Суміш ):
Аерозоль, містить: Стиснутий газ, мастильні присадки і захист від 
іржі, вуглеводні, мінеральне масло.
Стиснутий газ : пропан / бутан

Небезпечні компоненти

КількістьНомер CAS Номер 
ЄС

Хімічна назва Символи R- фрази

Базове масло, без специфікації 64742-55-8 265-158-7 Xn 65 < 50 %

Керосин, без специфікації 64742-47-8 265-149-8 Xn 65-66 < 30 %

Пропан 74-98-6 200-827-9 F+ 12 < 10 %

n-бутан 106-97-8 203-448-7 F+ 12 < 10 %

Ізобутан 75-28-5 200-857-2 F+ 12 < 5 %

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

4. Заходи першої медичної допомоги

Забруднений та промоклий зняти негайно.Загальна порада :
Вийти до свіжого повітря.При вдиханні :
При контакті зі шкірою негайно промити великою кількістю води та 
мила. Промити достатньою кількістю води.

При контакті зі шкірою :

При контакті з очима ретельно промити великою кількістю води.При контакті з очима :
Не допускати блювання. Негайно викликати лікаря.При заковтуванні :

UK

wittmann
Schreibmaschinentext
0730 411 7000 / 0730 411 7003

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext
[20.07.2012]

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext
STIHL Multispray / STIHL Мультиспрей

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext
0730 411 7000 /0730 411 7003

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext
 

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext

wittmann
Schreibmaschinentext



Паспорт Безпеки 

                                                                   

Сторінка 2 із 5

5. Протипожежні заходи

Диоксид вуглецю (CO2), піна, вогнегасний порошок, струмінь води.Відповідні пожежогасильні 
засоби

:

У випадку пожежі використовувати захисний засіб автономного 
дихання.

Спеціальне захисне 
обладнання для 
пожежників

:

6. Заходи при аварійному викиді

Виключити потрапляння до поверхневих вод або каналізації. Уникати 
забруднення матеріалом ґрунтових вод. Уникати потрапляння до 
підґрунтя.

Екологічні запобіжні заходи:

Збирати за допомогою вологоутримуючого матеріалу (наприклад, 
піску, силікагелю, речовин, що зв'язують кислоти, універсальних 
зв'язуючих засобів).

Методи очищення :

7. Поводження і зберігання

Поводження
Використовувати у місцях з достатньою вентиляцією. Не допускати 
вдихання аерозолю.

Рекомендації з правил 
безпеки під час роботи

:

Уникати розташування поряд з джерелами вогню, Не курити. Під час 
обробки відбувається вивільнення летючих займистих компонентів.

Поради щодо захисту 
проти пожежі та вибуху

:

Зберігання

Необхідно дотримуватися офіційних розпоряджень щодо зберігання 
контейнерів зі стиснутим газом. Забезпечити наявність герметичної 
підлоги, стійкої до дії розчинних засобів.

Вимоги щодо приміщень 
для складування і 
ємностей

:

Забороняється зберігання поруч з продуктами харчування.Порада щодо спільного 
зберігання

:

Зберігати у місцях з достатньою вентиляцією.
Рекомендована температура зберігання: 20 °C
Зберігати у прохолодному місці.
Нагрівання призводить до підвищення тиску. Небезпека розриву !

Додаткова інформація про 
умови зберігання

:

2B:Вологе повітря та вода (D)

8. Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

Граничні показники дії

Заходи зменшення впливу
Перед перервами та після роботи необхідно вимити руки.Захисні і гігієнічні заходи :
Використовувати у приміщеннях з достатньою вентиляцією.Захист дихальних шляхів :
Засоби персонального захисту: Не потрібно.Захист шкіри :

9. Фізико-хімічні властивості

Загальна порада

коричневий
аерозоль

Колір 
Фізичний стан :

:
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характернийЗапах :

Важлива інформація з техники безпеки та охорони довкілля
Метод випробування

pH (при 20 °C) н.з. 10 g/l Вода:

Змінення фізичного стану

190 - 245 °CТемпература кипіння :
DIN 5175878 °CТемпература спалаху :

0,84 - 0,85 g/cm³Густина (при 20 °C) :
нерозчиннаРозчинність у воді 

  (при 20 °C)
:

DIN EN ISO 2431/4mm10 - 15 secЧас витікання 
  (при 20 °C) 

:

Інша інформація

Усі дані цього розділу наведено для діючої речовини.

10. Стійкість та реакційна здатність

Жодних вимог при дотриманні належних умов користування.
Матеріали, яких треба уникати

Небезпечні продукти розпаду невідомі.
Небезпечні продукти розкладу

11. Токсикологічні дані

Для самого продукту дані відсутні.Загальні зауваження :

12. Екологічні дані

Для самого продукту дані відсутні.
Виключити потрапляння до навколишнього середовища.

Загальні зауваження

13. Розгляд питань з утилізації

Утилізація Можлива утилізація з дотриманням вимог місцевих офіційних 
розпоряджень або спалювання у відповідних установках.

:

Код утилізації відходів 
продукт

150110

WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER 
MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE 
SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal 
packaging waste); packaging containing residues of or contaminated by 
dangerous substances

:

Код утилізації сміття - 
забруднена упаковка WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER 

MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE 
SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal 
packaging waste); packaging containing residues of or contaminated by 
dangerous substances

150110:

14. Інформація з транспортування
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Наземний транспорт (ADR/RID)

1950ООН № :
2ADR/RID-Клас :

Класифікаційний код 5 F:
Попереджувальна 
табличка

2.1Етикетки :
-Пакувальна група :

Обмежена кількість LQ2:
Контейнери зі стиснутим газом, займистеОписання товару :
Категорія транспортування: 2
Код обмеження транспортування через тунелі: D

Інша додаткова інформація 
(Наземний транспорт)

:

Морський транспорт

1950ООН № :
2.1IMDG-Клас :
-Морський забрудник :
2.1Етикетки :
-IMDG-Пакувальна група :
F-D,S-UEmS :

Описання товару Аерозолі:

Повітряний транспорт

1950UN/ID № :
2.1ICAO/IATA-DGR :
2.1Етикетки :
-ICAO-Пакувальна група :
Аерозолі, займистіОписання товару :

15. Регуляторна інформація

Маркування

F+ - Надзвичайно займистийПоказник небезпеки :

F+ - Надзвичайно займистий

12 Надзвичайно займистий.
66 Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або 

розтріскування.

R- фрази (попередження 
про ризики)

:

02 Тримати подалі від дітей.

23 Не вдихати аерозоль.
51 Використовувати тільки у добре провітрюваних 

приміщеннях.

46                 У випадку проковтування негайно звернутися до лікаря і
показати етикетку.

S-фрази (попередження 
про заходи безпеки)

:
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Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухонебезпечних 
сумішей. 
Ємкість знаходиться під тиском. Захищати від сонячного 
випромінювання і температур понад температура 50}. Не відкривати 
з застосуванням сили і також не спалювати після використання.
Не розпилювати на відкрите полум'я або біложаровий матеріал. 
Тримати подалі від джерел займання - Не палити. Зберігати в 
недоступному для дітей місці.

Особливе маркування для 
певних препаратів

:

Продукт класифікується й маркірується згідно з директивами ЄС або 
відповідними національними законами.

:Рекомендація щодо 
позначення

Національна регуляторна інформація
Додаткові вказівки TA Luft: Містить органічні речовини - 5.2.5.:

16. Інша інформація

Повний текст фраз ризику, 
на які посилаються в 
Розділах 2 і 3

12 Надзвичайно займистий.
65 Шкідливо: може викликати ураження легень при 

заковтуванні.
66 Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або 

розтріскування.

:

Дані ґрунтуються на актуальному стані наших знань, але вони не є 
гарантією властивостей продуктів і не являють собою основ для 
договірних правових відносин. 
Використовувати продукт виключно у відповідності до сфери 
призначення, визначеної у технічній пам'ятці або інструкції з обробки. 
Існуючих законів та положень одержувач нашої продукції має 
дотримуватися під власну відповідальність. 

н.з. = не застосовується 
н.в. = не визначено

Інша додаткова інформація:
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