
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРЕВОД 

 
Име на продукта: PINK GLUE (Розово лепило) 
УПОТРЕБА: Лепило за изкуствени нокти 
 
РАЗДЕЛ 1: 
Производител:  KISS Products, Inc, 

57, Seaview Blvd. 
   Port Washington, NY 11050 
 
Дата:24.06.2004 
 
РАЗДЕЛ 2: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТ 
2.1. Класифициране на сместа: 
Опасни компоненти (Специфична Химическа индентификация: OSHA PEL ACGIH TLV 
HMIS Клас на опасност: Здраве 2 (средна) Запалимост: 2 (средна) Физическа опасност: 1 (ниска) 
2.2. Елементи на етикета 
Етикетиране в съответствие с Регламент 1999/45 (DPD) 
Символи за опасност: Xi Дразнещ   

 
 
 
 
 

Рискови фрази: 
R 36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
Съвети за безопасност: 
S2- Да се пази от достъп на деца.  
S23 - Да не се вдишват парите.  
S24/25- Да се избягва контакт с очите и кожата.  
S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска 
помощ. 
 
СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ: 
 
Ethyl cyanoacrylate: 7085-85-0 > 90%    OSHA PEL (не)   ACGIH (TWA): 0.2 ppm 
Poly (methyl methacrylate: 9011-14-7 < 10 % 
Butylated Hydroxy Anisole*: 25013-16-5  0.1-0.2 % OSHA – не класифицаран BHA 
* Prop 65 Химикал (незначим риск ниво 4.000 micrograms/day) 
 
 
РАЗДЕЛ 3: ФИЗИЧНИ / ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Точка на кипене: > 300 ºF 
Сцецифично тегло (H20=1) : 1.05 – 1.16 
Налягане (mm Hg): < 0.2 mm Hs @ 75 ºF 
Плътност (въздух=1): Приблизително 3 
Степен на изпарение (Butyl Acetate): Неопределна 
Водоразтворимост: Полимеризация при наличие на вода 
Миризма: Чиста течност с остър дразнещ аромат (Праг: 1-2 ppm) 
Процент бързо изпаряване, на обем: По-малко от 20 g/l (Калифорния SCAQMD метод 316В)  



 
РАЗДЕЛ 4: ПОЖАРО ОПАСНОСТ 
Точка на избухване (Използван метод): 176 – 200 ºF (T.C.C) 
Граница на запалване: LEL N/A   UEL  N/A 
Гасене: Сухи химикали, Пяна, въглероден диоксид 
Температура на самозапалване: 905 ºF 
Специални процедури за гасене: Всички защитни оборудвания са препоръчителни 
Необикновен пожар и опасност от експлозия: Възбуждащи органични изпарения. 
 
РАЗДЕЛ 5: ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО 
Поглъщане: Малко вероятно. Продукта ще се залепи за устата. За около 2 дни слюнката ще 
отдели кристалчета от продукта. Предотвратете поглъщането на случайни елементи. 
Кожа: Залепва се здраво и силно и може да изгори. Накиснете залепналия участък във топла 
сапунена вода. Внимателно обелете залепналата кожа. Не дърпайте. Ако залепне за по-голям 
участък потърсете медицинска помощ. 
Вдишване: Преместете се до свеж въздух. Потърсете медицинска помощ. Много голямо 
количество може да предизвика неалергична астма. 
Очи: Незабавно изплакнете с вода за около 15 минути и потърсете медицинска помощ. Ако 
очите са залепнали затворени покрийте ги мокър тампон. Не се оптвайте да отворите очите. 
 
Карциногенна инд.: NTP: НЕ        IARC: НЕ        OSHA: НЕ 
 
РАЗДЕЛ 6: РЕАКТИВНОСТ 

Стабилност: Нестабилен  Не илагайте на високи температури, директна 
слънчева светлина и запалителни източници 

 Стабилен Х Стабилен, при препоръчаните условия за 
съхранение 

Несъвместимост Материали, които трябва да се избягват: вода, амини, алкини и алкохол 

 
 

Опасни несъставни продукти   НЯМА 

Опасна 
полимеризация 

Среща се Х Бърза полимеризация може да настъпи при 
наличие на вода, амини, алкали и алкохол. Да 
се избягва контакт с кожата. 

 Не се 
среща 

  

 
РАЗДЕЛ 7: ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗТИЧАНЕ И РАЗЛИВАНЕ 
 
Мерки за случайни разливания: Премахнете всички запалими източници. Проветрете 
пространството, спрете изтичането. Накиснете с вода. Почистете замърсената повърхност.  
Отпадъците могат да бъдат изхвърлени. 
 
РАЗДЕЛ 8: СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Вентилация П Специална    НЕ 

 Механична       НЕ Друга        НЕ 

Защитни ръкавици. Използването на „нитрил” ръкавици и престилка са необходими за да се 
избегне контакт. Не използвайте PVC, найлон или памучни. Очи: с очила. 
 
РАЗДЕЛ 8: СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 



Предпазни мерки: Дръжте далече от горещи, и запалими източници и пряка слънчева 
светлина. Избягвайте контакс с очите, кожата и дрехите. Носете химимически резистентни 
ръкавици. Избягвайте да вдишвате изпаренията. 
Траспорт: Не допускайте контакт с вода, алкохол, амини и алкали. 
Съхранение: Дръжте в затворени надписани контейнери при температура 75 ºF. Проветрявайте 
пространството и пазете от горешина, открит огън и запалими източници. 
 
РАЗДЕЛ 10: ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТ 
U.S. Департамент за сухоземен транспорт (49 CFR) 
Име: Неограничено (не повече от 450 букви). Запалима течност, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) 
Клас на опасност: Запалима течност 
Идентификационен Номер: < 450 букви, NA 1993 
Пакетиране група: няма 
Международен въздушен транспорт (ICAO/IATA): 
Име: Неограничено (не повече от една пинта). (Cyanoacrylate ester) 
Клас на опасност: клас 9 misc 
Идентификационен Номер: UN 3334 
Пакетиране група: III 
 
РАЗДЕЛ 11:  Информация, съгласно действащата нормативна уредба. 
Всички компоненти са съгласно списъка на EINECS и/или ELINCS на ЕС. Този продукт е 
класифициран,  
съгласно критериите за опасност на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане 
и етикетиране на химичните вещества и смеси.   
 
Съдържа: Ethyl cyanoacrylate  
Символи и знаци за опасност: 
Етикетиране в съответствие с Регламент 1999/45 (DPD) 
Символи за опасност: Xi Дразнещ   

 
 
 
 
 

Рискови фрази(R-фрази): 
R 36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
Съвети за безопасност (S-фрази): 
S2- Да се пази от достъп на деца.  
S23 - Да не се вдишват парите.  
S24/25- Да се избягва контакт с очите и кожата.  
S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска 
помощ. 
 
РАЗДЕЛ 12: Друга информация 
Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито 
споменатият по-горе доставчик, нито някой от неговите филиали, никаква отговорност за 
точността и пълнотата на информацията, съдържаща се тук. За окончателното определяне на 
пригодността на всеки материал отговорност носи потребителят. Всички материали могат да 
носят неизвестни опасности и трябва да се използват с повишено внимание. Въпреки, че някои 
опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи 
опасности. 
 



РАЗДЕЛ 13: НАПРАВЛЯВАЩА ИНФОРМАЦИЯ 
TSCA 8 (b) опис: Всички компоненти са описани или са освободени от опис от Toxic Substance 
Control Act Inventory. 
CEPA DSL/NDSL Статус: Всички компоненти са описани или са освободени от опис от Domestic 
Substance List. 
 
ЗНАЧЕНИЕ НА R- и H- фразите от т. 3. 
R 36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
 
 
 
 
 
 


