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I. Продукт 

Призначення Видалення залишків клейкої речовини на основі ціаноакрилату з 
більшості непористих поверхонь, а також шкіри. Видалення чорнил і 
плям від маркера, що не змивається.  

Виробник Хенкель Норден АБ,  
А/с 120 80, 102 22 Стокгольм, Швеція. 

II. Склад / Відомості про складники 

Загальний хімічний 
опис 

Речовина для видалення клейових залишків.  

Склад Карбонат пропілену, ацетон.  

Декларація про 
небезпечні елементи 

R36 – «Подразнює для очей». 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Декларація про 
небезпечні елементи 
 

Хімічна 
назва 
субстанції 

№ за 
CAS 

№ за ЕС Концент
рація, % 

Попереджувальн
ий символ, фрази 
типу R та інша 
інформація 

Карбонат 
пропілену  

108-32-7 203-572-
1 

84,4 Xi, R36 

Ацетон 67-64-1 – 15,6 F: R11, Xi: R36 

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Після вдихання  Негайно вивести постраждалого на свіже повітря. Забезпечити йому 
спокій і тепло. У випадку збереження поганого самопочуття або 
відчуття дискомфорту звернутися до лікаря.  

Контакт зі шкірою Зняти забруднений одяг. Ретельно промити шкіру водою з милом 
протягом кількох хвилин.  

Контакт з очима Негайно промити очі водою протягом 15 хвилин (перед промиванням 
очей переконатися, що контактні лінзи зняті). Якщо подразнення не 
проходить, звернутися до окуліста та показати йому цю інструкцію.  

При ковтанні Не викликати блювання. Негайно ретельно прополоскати рот і 
випити велику кількість води. Тримати постраждалого під наглядом. 
Якщо він відчуває дискомфорт, звернутися до лікаря та показати 
йому цю інструкцію. 
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Не намагатися викликати блювання та не давати пити 
постраждалому, якщо він знаходиться в стані непритомності!  

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Піна, двоокис вуглецю, сухий порошок.  

Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Інформація відсутня.  

Спеціальне 
оснащення для 
пожежних 

Автономні дихальні апарати, суцільний захисний одяг.  

Особливі небезпечні 
впливи, які виникають 
від самого продукту, 
продуктів згорання 
або висхідних газів 

При пожежі утворюються двоокис вуглецю (СО2), моноокис вуглецю 
(СО). Також можуть утворюватися корозійні випари/гази.  

Додаткова інформація Якщо горить продукт, використовувати маску з подачею повітря під 
тиском. Використовувати струмінь води лише для охолодження 
ємностей. Не заливати водою продукт, що розтікся.  

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

Заходи особистої 
безпеки  

Забезпечити належну вентиляцію. Користуватися захисним одягом.  

Методи 
очищення/видалення 

У випадку невеликого витоку зібрати паперовим рушником і 
помістити в ємність для утилізації. У випадку великого витоку 
абсорбувати вермикулітом, сухим піском або землею та помістити в 
ємності.  

VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Тримати подалі від тепла, іскор та відкритого вогню. Забезпечити 
хорошу вентиляцію, уникати вдихання випарів. Користуватися 
відповідним респіратором, якщо забруднення повітря перевищує 
допустимі межі.  

Зберігання  Зберігати в закритій оригінальній ємності при температурі від +5 °С 
до +25 °С. Берегти від дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Захист органів Спеціальні заходи/засоби захисту не вимагаються. У виняткових 
випадках при надлишковому забрудненні повітря можуть 
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дихання  знадобитися засоби захисту органів дихання.  

Захист рук Рекомендується використання гумових рукавиць.  

Захист очей У випадку утворення бризок слід користуватися захисними 
окулярами та щитком, що захищає все обличчя.  

Захист шкіри Користуватися відповідним одягом для запобігання будь-якому 
контакту з рідиною та повторюваному чи тривалому впливу випарів.  

Загальні гігієнічні 
заходи  

У робочій зоні не палити! Під час використання продукту не їсти та 
не пити. Ретельно мити руки в кінці кожної зміни, перед уживанням 
їжі, напоїв, палінням. Негайно знімати будь-який забруднений одяг.  

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Гель.  

Колір Напівпрозорий (від безбарвного до блідо-жовтого). 

Запах Слабкий. 

Важлива екологічна інформація та дані з техніки безпеки 

Розчинність у воді Продукт злегка розчиняється у воді. 

Температура кипіння > 100 °С.  

Відносна густина 
(при +20 °С) 

1,209 г/мл.  

Тиск пари (при 
+20 °С) 

0,17 мбар.  

Температура спалаху > 80 °С.  

X. Стабільність та хімічна активність 

Стабільність Продукт стабільний, якщо використовується відповідно до інструкції 
в нормальних температурних умовах.  

Умови, яких слід 
уникати  

Уникати нагрівання, полум’я та інших джерел займання.  

Матеріали, яких слід 
уникати 

Сильні відновники та окисники.  

XI. Токсикологічна інформація 

Гостра токсичність Доза LD 50 – > 5000 мг/кг.  
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Інгаляція Випари можуть викликати головний біль, втому, запаморочення та 
нудоту.  

Ковтання При випадковому проковтуванні шкідливі наслідки не очікуються.  

Вплив на шкіру  Тривалий контакт зі шкірою може викликати її сухість.  

Вплив на очі  Подразнення очей.  

XII. Екологічна інформація 

Екотоксичність  Продукт не токсичний для водних організмів.  

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Утилізувати продукт відповідно до вимог місцевих органів влади.  

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Утилізувати упаковку відповідно до вимог місцевих органів влади.  

XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація Немає обмежень для перевезення наземним, морським чи повітряним 
транспортом. 

XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

Коди ризику 
R11 – «Легкозаймистий».  
R36 – «Подразнює очі». 
Коди безпеки  
S02 – «Тримати подалі від дітей».  
S26 – «У випадку контакту з очима негайно промити їх великою 
кількістю води та звернутися до окуліста».  
S28 – «Після контакту зі шкірою промити її великою кількістю 
води».  
S46 – «У випадку проковтування негайно звернутися до лікаря та 
показати йому цю ємність або етикетку».  

XVI. Інша інформація 

Наведені дані базуються на поточному рівні наших знань та стосуються продукту в тому стані, 
у якому його постачають. Наші продукти описуються з точки зору вимог техніки безпеки і, 
відповідно, не означають гарантію певних властивостей продукту.  
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