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ქიმიური წარმოების უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი 
Chemical Production Safety Data Sheet 

სახელწოდება: 
ტექნიკური ხის დამცავი დანაფარები 

ქიმიური არ აქვს 

სავაჭრო Alpina ხის ლაზური / აბრეშუმისებრი მქრქალი 

სინონიმები არ აქვს 

ტექნიკური ნორმატიული სამართლებრივი აქტების დასახელება (ГОСТ, СТБ, ТУ, ISO და ა.შ.) 
ТУ BY 809000076.014-2018 ხის დამცავი და დეკორატიული დამცავი საშუალება «Alpina». 
ტექნიკური პირობები.  

ბელორუსის რესპუბლიკის 
ეროვნული კლასიფიკატორი - კოდი 
(პროდუქციის კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის 

ტიპების მიხედვით) 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 
სასაქონლო ნომენკლატურა - კოდი 

2 0 3 0 1 2 2 5 0 3 2 0 8 1 0 9 0 0 0 

საფრთხის მაჩვენებლები: მაქსიმალური 
დასაშვები 
კონცენტრაცია 

არ არის დადგენილი საფრთხის კლასი 3 

მოკლე (ვერბალური): ზომიერად სახიფათო ნივთიერებები სხეულზე მოქმედების შესაბამისად. ერთჯერადი 
ზემოქმედებით გააჩნია სუსტი გამაღიზიანებელი ეფექტი კანზე, არ გააჩნია მგძნობიარე ეფექტი კანზე. 
გამხმარი საფარი არ ახდენს მავნე ზეგავლენას ადამიანის სხეულზე. 

ძირითადი საშიში კომპონენტები: სამუშაო ადგილის ჰაერში მავნე 
ნივთიერებების მაქსიმალური 

დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 

საფრთხის კლასი 

ნავთი 
იზობენზოფურან-1,3-დიოლი 
დიმეთილბენზოლი (2,3,4-იზომერების ნარევი) 
2,5-ფურანდიონი 

600/300 
1 

150/50 
1 

4 
2 
3 
2 

განმცხადებელი ორგანიზაცია (დამამტკიცებელი ორგანიზაცია): 

საგარეო უნიტარული სამრეწველო და კომერციული საწარმო «Диском» 
(ორგანიზაციის სრული სახელი) 

224004, ბრესტის რეგიონი, ბრესტის რაიონი, ტელმინსკის სოფლის საბჭო, 4 ვ, აგრო 
ინდუსტრიული კომპლექსი ბელორუსის აეროპორტ "ბრესტის" მახლობლად 

(ორგანიზაციის მისამართი) 

განმცხადებლის ორგანიზაციის ტიპი:  მწარმოებელი, მიმწოდებელი, გამყიდველი, ექსპორტიორი. 

ტელეფონი: (+375) 162 55 97 17 

მწარმოებელი: სამრეწველო და კომერციული საწარმო «Диском» 

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი BY 8 0 9 0 0 0 0 7 6 . 0 3 1 - 2 0 1 9 
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ნაწილი 1: ნივთიერების / ნარევის და კომპანიის იდენტიფიკაცია 

1.1  პროდუქტის იდენტიფიკატორი 

ქიმიური პროდუქტის 
დასახელება, 
რომელიც შეესაბამება 
მარეგულირებელ 
დოკუმენტში 
მითითებულს 

ხის დამცავი დანაფარები „Alpina ხის ლაზური, აბრეშუმისებრი მქრქალი“ 
ТУ BY 809000076.014-2018 

ნივთიერების ან 
ნარევის შესაბამისი 
მიზნობრივი და 
რეკომენდირებული 
გამოყენების 
სფეროები და 
არასასურველი 
გამოყენების 
სფეროები 

ხის დამცავი საშუალება. თხელფენიანი ლაზური უზრუნველყოფს გარე 
სამუშაოების დროს ხის ზედაპირების დაცვას ტენიანობისგან და 
ატმოსფერული მოვლენებისგან. იცავს ხის ზედაპირს ბიოლოგიური 
დაზიანებისგან (გაცისფერებისგან, ობის, ხავსისა და სოკოს 
წარმოქმნისგან). მასალის წყალამრიდი თვისება და ულტრაიისფერი (UV) 
სხივების მიმართ მაღალი მედეგობა, უზრუნველყოფს ხის ფასადების 
მაქსიმალურ ექსპლუატაციის ვადას.  გააჩნია სუსტი არომატი დატანის და 
შრობის დროს. 

1.2  ინფორმაცია ტექნიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მიმწოდებლის შესახებ 

კომპანია შპს „კაპაროლ ჯორჯია“ 
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო 

მისამართი ალ. ქართველიშვილის ქ.8, 
0198 თბილისი, საქართველო 

ტელეფონი +995 790 803 337 

ვებ-გვერდი www.alpina.ge 

ელ-ფოსტა office@caparol.ge 

ნაწილი 2: შესაძლო რისკები / საფრთხეები 

2.1 ადამიანზე ზემოქმედება 

კლასიფიკაცია (GHS) 
(GHS - ქიმიკატების და ეტიკეტირების კლასიფიკაციის 
გლობალურად ჰარმონიზებული სისტემა)

აალებადი სითხეები:                                                                        კატეგორია 3 
ქრონიკული ტოქსიკურობა წყლის ორგანიზმებისთვის: კატეგორია 3 

მარკირება (GHS) 
(GHS - ქიმიკატების და ეტიკეტირების კლასიფიკაციის 
გლობალურად ჰარმონიზებული სისტემა) საშიშროების აღმნიშვნელი 

პიქტოგრამები: 

სასიგნალო სიტყვა: საფრთხე 

გაფრთხილება 
შესაძლო რისკების 
შესახებ 

H226 სითხე და ორთქლი აალებადია. 
H412 ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის ხანგრძლივი ზემოქმედებით. 

გაფრთხილება P102 მოარიდეთ ბავშვებს. 

პრევენცია P210 მოარიდეთ სიცხეს, მხურვალე ზედაპირებს, ნაპერწკლებს, ღია ცეცხლს 
და სხვა აალების წყაროებს. არ მოწიოთ პროდუქტთან მუშაობისას. 
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P260 არ ჩაისუნთქოთ ორთქლის “ღრუბელი”. 
P262 არ დაუშვათ თვალში, კანზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრა.  
P271 მოიხმარეთ მხოლოდ კარგად განიავებად სივრცეში. 
P273 არ დაუშვათ პროდუქტის გარემოში დაღვრა. 

რეაგირება P301 + P330 + P331 
გადაყლაპვის შემთხვევაში პირი გამოივლეთ წყლით. 
არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვიოთ ღებინება. 

შენახვა P403 + P233 შეინახეთ ჩაკეტილ სათავსოში,კარგად განიავებად სივრცეში. 

ზოგადი დახასიათება ზომიერად საშიში ნივთიერება. საფრთხის კლასი - III (სხეულზე 
ზემოქმედების ხარისხის - ГОСТ 12.1.007-76 შესაბამისად). ლაზურს 
ერთჯერადი ზემოქმედების პირობებში გააჩნია სუსტი გამაღიზიანებელი 
ეფექტი (კლასი 1 - კანის გამაღიზიანებელი ზემოქმედების სიმძიმის 
თვალსაზრისით). გამხმარი საფარი არ ახდენს მავნე ზეგავლენას ადამიანის 
სხეულზე. ლაზური, მისი შემადგენელი კომპონენტების საფუძველზე, 
პოტენციურ ალერგიულ საფრთხეს უქმნის  მასთან კონტაქტში მყოფ 
პირებს, დიდი ხნის განმავლობაში პირადი დამცავი საშუალებების 
გამოყენების გარეშე მუშაობისას და არასათანადო ვენტილაციის მქონე 
სივრცეებში მუშაობისას. ასევე შესაძლოა თვალებისა და კანის ლორწოვან 
გარსებზე გამაღიზიანებლად იმოქმედოს. გამოყენებისას შესაძლოა 
წარმოიქმნას ფეთქებადი/მაღალ აალებადი ორთქლი/საჰაერო ნაერთები. 

ზოგადი 
ჰიგიენური 
სტანდარტები, 
წარმოებისას - 
სამუშაო სივრცეში 

სამუშაო ადგილის ჰაერში მავნე ნივთიერებების მაქსიმალური დასაშვები 
კონცენტრაცია - არ არის დადგენილი. 

სხეულში შეღწევის 
შესაძლო გზები 

ინჰალაციური (ჩასუნთქვისას). 
კანისა და თვალების ლორწოვანი გარსის საშუალებით. 
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის საშუალებით - შემთხვევით გადაყლაპვის 
შემთხვევაში. 

ორგანოები, 
რომელთა 
დაზიანებაც არის 
შესაძლებელი - 
პროდუქტთან 
არასათანადო 
მოპყრობის 
შემთხვევაში. 

შესაძლებელია თვალების/სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსის, კანის, 
შინაგანი ორგანოების, ნერვული სისტემის და სისხლის ფორმოვანი 
ელემენტების (ჰემატოპოეზი) დაზიანება. 

ყველაზე მავნე 
ზემოქმედება 
ადამიანზე 

ლაზური გამაღიზიანებელია კანისთვის, ხანგრძლივი და განმეორებითი 
კონტაქტის დროს. შემადგენელი კომპონენტების შესახებ ლიტერატურულ 
მონაცემებზე დაყრდნობით - შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი 
სიმპტომები: 

• წარმოქმნილი ორთქლის/გამონაბოლქვის ჩასუნთქვამ შესაძლოა 
გამოიწვიოს თავის ტკივილი, ღებინება, ცხვირ-ხახის გაღიზიანება. 

• თვალებთან კონტაქტმა შესაძლოა გამოიწვიოს შეუქცევადი 
პროცესები. 

• კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი და განმეორებითი კონტაქტით. 

• ტოქსიკური ზემოქმედება მთლიან სხეულზე, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში 
მოხვედრისას. 

უსაფრთხოების 
ზომები 

მოარიდეთ ცეცხლს და აალების წყაროებს. 
შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. 
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თვალში დ კანზე მოხვედრისას: საფუძვლიანად დაიბანეთ წყლით, 
რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. 
გადაყლაპვის შემთხვევაში: არ გამოიწვიოთ ღებინება! დაუყოვნებლივ 
მიმართეთ ექიმს, წარადგინეთ შეფუთვა/პროდუქტის მარკირება.  

 

ნაწილი 3: შემადგენლობა / ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ 
 

3.1 შემადგელობა 

 
ქიმიური დასახელება არ არსებობს 

 

ქიმიური ფორმულა ნივთიერებების რთული ნარევი 

ზოგადი დახასიათება ლაზური არის ალკიდური ფისისა და ორგანული გამხსნელის ნარევი, 
დამხმარე ნივთიერებების დამატებით (საშრობები და ბიოციდური 
დანამატების კომპლექსი), პიგმენტები. 
აქროლადი ორგანული ნაერთების (VOC) შემცველობა 620 გ/ლ. 

 
3.2 ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ 

 
ქიმიური დასახელება № CAS ინფორმაცია საფრთხეების შესახებ 

ზღვრული დასაშვები 

კონცენტრაცია მგ/მ3 
საფრთხის 

კლასი 

პენტაერითრიტოლის ოფალატის ფისი: 
- იზობენზოფურან-1,3-დიოლი 
- დიმეთილბენზოლი(2,3,4-იზომერების ნარევი) 

 
85-44-9 

1330-20-7 

 
1 

150/50 

 
2 
3 

ორგანული გამხსნელი 
- ნავთი 

 
8008-20-6 

 
600/300 

 
4 

მამოდიცირებადი დანამატები:: 
- 2,5-ფურანდიონი 

 
108-31-6 

 
1 

 
2 

 
ნაწილი 4: პირველადი დახმარების ზომები 

 
ზოგადი ინფორმაცია გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე. ჩივილების შემთხვევაში 

მიმართეთ ექიმს (შეძლებისდაგვარად წარუდგინეთ ეს უსაფრთხოების 
მონაცემთა ფურცელი).  

ჩასუნთქვისას გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე. ჩივილის შემთხვევაში 
მიმართეთ ექიმს. გონების წასვლის შემთხვევაში დაზარალებულს 
მიაღებინეთ სტაბილური გვერდითი პოზა და მიმართეთ ექიმს. 
არათანაბარი სუნთქვის ან სუნთქვის შეჩერების შემთხვევაში 
მიმართეთ ხელოვნურ სუნთქვას. გამოიძახეთ ექიმი. 

თვალთან 
კონტაქტისას 

რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ღია თვალები გამოიბანეთ სუფთა 
წყლით. ამოიღეთ საკონტაქტო ლინზები. განაგრძეთ თვალების გამობანა. 
მიმართეთ ექიმს. 

კანთან კონტაქტისას დაიბანეთ კანი საფუძვლიანად საპნით და წყლით. გაიხადეთ 
დაბინძურებული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. არ გამოიყენოთ გამხსნელი. 

გადაყლაპვისას არ გამოიწვიოთ ღებინება. პირი საფუძვლიანად წყლით 
გამოიბანეთ და დალიეთ უხვად წყალი. მიმართეთ ექიმს. არასოდეს 
არაფერი მისცეთ პირიდან, უგონო მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს. 

პირველადი 
სამედიცინო 

დამამშვიდებელი საშუალებები (ვალერიანი), ამიაკი, თხევადი პარაფინი, 
გააქტიურებული ნახშირბადი, სახვევები, ჰიროსკოპული ბამბა, იოდის 
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დახმარების 
აღჭურვილობის 
ჩამონათვალი 

ნაყენი, კალიუმის პერმანგანატი, წყალბადის ზეჟანგი 3%, ბიკარბონატი, 
ბორის მჟავა, თვალის მინის აბაზანა 

 

ნაწილი 5: ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 
  
  
შესაფერისი 
ჩასაქრობი 
საშუალებები 

ალკოჰოლის მიმართ მედეგი ქაფი, მშრალი საქრობი საშუალებები ან 
ნახშიროჟანგი. გაატარეთ გარემოზე მორგებული 
ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები. არ დაუშვათ წყლის კანალიზაციაში 
მოხვედრა. 

შეუსაბამო ჩასაქრობი 
საშუალებები 

პირდაპირი წყლის ჭავლი. 

სპეციალური დამცავი 
აღჭურვილობა  

გამოიყენეთ ავტონომიური სასუნთქი აპარატი. 

სპეციალური რისკები 
ცეცხლის ჩაქრობის 
დროს 

გამხმარი საფარის წვისას წარმოიქმნება გამონაბოლქვი აირები.  

დამატებითი 
ინფორმაცია 

არ ჩაისუნთქოთ წვისას წარმოქმნილი აირები. მიიღეთ 
სტანდარტული ზომები როგორც ქიმიური ხანძრის დროს. 

საშიში დაშლის 
პროდუქტები 

ცეცხლის ჩაქრობის დროს შესაძლოა წარმოიქმნას: ნახშირბადის 
მონოქსიდი, ნახშირორჟანგი და დაუწვავი ნახშირწყალბადები (კვამლი). 

 
 

ნაწილი 6: ღონისძიებები შემთხვევითი დაღვრის / დაფანტვისას 
 

პირადი 
უსაფრთხოების 
ზომები, დამცავი 
აღჭურვილობა და 
საგანგებო 
პროცედურები 

ლაზურების  შენახვის, ტესტირებისა და გამოყენების დროს დაცული უნდა 
იყოს მოქმედი ტექნიკური მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების 
მოთხოვნები. მოარიდეთ აალებად წყაროებს. იზრუნეთ შესაბამის 
განიავებაზე. პერიოდულად გააკონტროლეთ სამუშაო სივრეებში ჰაერის 
გარემოს მდგომარეობა. ზედაპირზე დატანისას არ ჩაისუნთქოდ 
წარმოქმნილი „ღრუბელი“. მოარიდეთ პროდუქტი თვალებთან, კანთან და 
ტანსაცმელთან შეხებას. გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა, 
სპეცტანსაცმელი. შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში. მოარიდეთ 
კანთან განმეორებით კონტაქტს. შეამცირეთ ნარჩენების წარმოქმნა და 
დაგროვება. 

გარემოსდაცვითი 
უსაფრთხოების 
ზომები 

შეინახეთ ლაზურები ორიგინალ მჭიდროდ  დახურულ შეფუთვაში. 
დახურეთ ღია კონტეინერები და შეინახეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, 
რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის დაღვრა. შეამცირეთ ნარჩენების 
წარმოქმნა და დაგროვება. ლაზურებისა და ყველა დანარჩენი ნარჩენების 
უტილიზაცია, რომელთა გამოყენება არ შეიძლება წარმოებაში, უნდა 
განხორციელდეს მოქმედი ტექნიკური მარეგულირებელი სამართლებრივი 
აქტების შესაბამისად. არ დაუშვათ ზედაპირულ წყლებში ან კანალიზაციაში 
მოხვედრა. წყლების ან კანალიზაციის დაბინძურების შემთხვევაში, 
შეატყობინეთ კომპეტენტურ ორგანოებს. 

დასუფთავების 
პროცესი 

გამოიყენეთ სითხის შემკვრელი ინერტული აგენტი (მაგ. ქვიშა, 
სილიკაგელი, მჟავის შემკვრელი მასალა, უნივერსალური 
შემკვრელი მასალა, ნახერხი). უტილიზაციისთვის მოათავსეთ 
შესაფერის და დახურულ ქილაში. 
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საგანგებო 
სიტუაციების 
პროცედურები 

- ავარიის ზონის იზოლირება; 
- ავარიის ზონიდან გარე პირების ევაკუაცია; 
- დაღვრილი მასალის შეგროვება; 
- დაზარალებულებისთვის პირველადი დახმარების გაწევა (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში); 
- მიიღეთ ზომები ხანძრის თავიდან ასაცილებლად (ან მის ჩასაქრობად). 
 
 

ნაწილი 7: გამოყენება და შენახვა/დასაწყობება 
 
პირადი ჰიგიენის 
დაცვა 

ნუ შეჭამთ, დალევთ ან მოსწევთ სამუშაოების მსვლელობის დროს. ჭამამდე, 
დალევამდე ან მოწევამდე დაიბანეთ ხელები. მოარიდეთ კანთან ან 
თვალებთან შეხებას. 

უსაფრთხო 
მოპყრობის ზომები 

ლაზურების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ღია ან კარგად განიავებად 
სივრცეებში. მიფრქვევით დატანისას არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი 
„ღრუბელი“ ტრანსპორტირება შეიძლება  გადახურულ საავტომობილო 
ტრანსპორტში +40C ტემპერატურის პირობებში, ამ ტიპის 
ტრანსპორტისთვის მოქმედი ტვირთის გადაზიდვის წესების შესაბამისად. 
მოერიდეთ ზღვრული ლიმიტის გადაჭარბებას (იხილეთ ნაწილი 8). 
მოერიდეთ ჩასუნთქვას,გადაყლაპვას,თვალთან და კანთან კონტაქტს. 
მოარიდეთ პროდუქტი აალებად წყაროებს. 

უსაფრთხო შენახვის 
პირობები 

შეინახეთ -40-დან +40 გრადუსამდე ტემპერატურაზე მშრალ, კარგად 
განიავებად სივრცეში. დაიცავით სიცხის, აალების წყაროების და 
პირდაპირი მზის სხივებისგან. შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში. 
 

  

 

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლი / პირადი დაცვის საშუალებები 
 

კონტროლის 
პარამეტრები 

შემდეგი პარამეტრები ექვემდებარება კონტროლს საწარმოო პროცესის 
მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების შესაბამისად: 
- ნავთობის შემცველობა სამუშაო ადგილას-ჰაერში, მაქსიმალური 
დასაშვები კონცენტრაცია: 600/300 მგ / მ 3 (საფრთხის კლასი 4) 
- იზობენზოფურან-1,3-დიოლის შემცველობა სამუშაო ადგილას,  
მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაცია: 1.0 მგ / მ 3 (საფრთხის კლასი 2) 
- დიმეთილბენზოლის შემცველობა (2,3,4-იზომერების ნარევი) სამუშაო 
ადგილას-ჰაერში, მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაცია:  150/50 მგ / მ 3 
(საფრთხის კლასი 3) 
- 2,5-ფურანდიონის შემცველობა სამუშაო ადგილას-ჰაერში, მაქსიმალური 
დასაშვები კონცენტრაცია: 1.0 მგ / მ3 (საფრთხის კლასი 2) 

ზომები, მითითებულ 
პარამეტრებზე 
კონტროლის 
უზრუნველსაყოფად 

წარმოების პირობებში, სამუშაო სივრცეში რეგულარულად აკონტროლეთ 
ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია. 

ინფორმაცია პირადი 
დამცავი 
აღჭურვილობის 
შესახებ 

პროდუქტთან მუშაობისას რეკომენდებულია გამოიყენოთ პირადი დამცავი 
საშუალებები: 
 - გამონაბოლქვის წარმოქმნისას ატარეთ სასუნთქი აპარატი შესაბამისი 
ფილტრით. 
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-  ხელების დასაცავად გამოიყენეთ ნიტრილის რეზინის ხელთათმანები. 
- თვალების დასაცავად ატარეთ დახურული დამცავი სათვალე. 
- კანისა და სხეულის დასაცავად ატარეთ: გაუმტარი სამუშაო კოსტიუმი. 
დამცავი ფეხსაცმელი. სხეული დაცვა შეარჩიეთ სამუშაო ადგილზე 
სახიფათო ნივთიერებების კონცენტრაციის შესაბამისად. 
 

დამცავი 
ღონისძიებები 

- გამოიყენეთ მხოლოდ ღია ან კარგად განიავებად სივრცეებში. 
- დაუყოვნებლივ დაასუფთავეთ, შემთხვევითი დაღვრის შემთხვევაში 
ტერიტორია, მე -6 ნაწილში აღწერილი პროცედურის შესაბამისად. 
 

 

ნაწილი 9: ფიზიკური და ქიმიური თვისებები 
 
ფიზ. მდგომარეობა: გელი  

- ფერი: სასურველი ფერის შესაბამისად 

- სუნი: დამახასიათებელი სპეციფიკური 

- დუღილის ტემპერატურა: 
     დახურულ ჭურჭელში 
     ღია ჭურჭელში 

 
არ არის განსაზღვრული  
არ არის განსაზღვრული 

- დნობის/გაყინვის ტემპერატურა: არ არის განსაზღვრული 

- აფეთქების ტემპერატურა 
     დახურულ ჭურჭელში 
     ღია ჭურჭელში 

 
~ 52,0ºС  
~ 57,6 оС. 

- აალების წერტილი: ~ 59,6 оС 

- აალება  
(მყარი,გაზი): 

 
მონაცემები არ არსებობს 

- სპონტანური წვის შესაძლებლობა და 
პირობები: 

 
მონაცემები არ არსებობს 

- თერმული დაშლა არ ვრცელდება 

- ზედა და ქვედა აალების ლიმიტი: არ ვრცელდება 

- ორთქლის წნევა: არ ვრცელდება 

- ორთქლის სიმჭიდროვე: არ ვრცელდება 

- დაჟანგვის თვისებები: არ ვრცელდება 

- შედარებითი ორთქლის წნევა: არ ვრცელდება 

- სიმკვრივე 20ºС ტემპერატურისას: 0,85 გ/სმ3 

- წყალში ხსნადობა: არა ხსნადი 

- გაყოფის კოეფიციენტი: არ არის განსაზღვრული 

- სიბლანტე სქელი 

 
ნაწილი 10: მდგრადობა და რეაქტიულობა 

 
რეაქტიულობა სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში. 

ქიმიური 
სტაბილურობა 

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში. 

საშიში რეაქციის 
შესაძლებლობა  

წვისას შესაძლოა წარმოიქმნის საშიში დაშლის პროდუქტები. კვამლმა 
ჰაერთან შერევისას შესაძლოა წარმოქმნას აალებადი / ფეთქებადი 
ნაერთები. 

პირობები, რომლებიც 
თავიდან უნდა 

დაიცავით ყინვისგან, სიცხისგან და პირდაპირი მზის სხივებისგან 
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აიცილოთ 

შეუთავსებელი 
მასალა 

მოარიდეთ მჟანგავ მასალებს, მჟავებს და ტუტე მასალებს 

საშიში დაშლადი 
პროდუქტები 

ხანძრისას შესაძლოა წარმოიქმნას შემდეგი საშიში ნივთიერებები: 
ნახშირორჟანგი (CO2), ნახშირბადის მონოქსიდი (CO), აზოტის ოქსიდები 
(NOx), მკვრივი, შავი კვამლი.  

 

ნაწილი 11: ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური თვისებების შესახებ 
 

ტოქსიკოლოგიური 
მოქმედება სხეულზე 

თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს. 

ინფორმაცია 
ტოქსიკოლოგიური 
ეფექტების შესახებ 

ლაზურს ერთჯერადი ზემოქმედების პირობებში გააჩნია სუსტი 
გამაღიზიანებელი ეფექტი (კლასი 1 - კანის გამაღიზიანებელი 
ზემოქმედების სიმძიმის თვალსაზრისით). გამხმარი საფარი არ ახდენს 
მავნე ზეგავლენას ადამიანის სხეულზე. ლაზურ-გელი, მისი შემადგენელი 
კომპონენტების საფუძველზე, პოტენციურ ალერგიულ საფრთხეს უქმნის  
მასთან კონტაქტში მყოფ პირებს, დიდი ხნის განმავლობაში პირადი 
დამცავი საშუალებების გამოყენების გარეშე მუშაობისას და არასათანადო 
ვენტილაციის მქონე სივრცეებში მუშაობისას. 

ინფორმაცია სხეულზე 
ზემოქმედების  
შესახებ 

თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს. 

ცალკეული 
კომპონენტების 
ზემოქმედება 

თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს. 

 

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია 
 
ზოგადი ინფორმაცია არასათანადო მოპყრობის ან უტილიზაციის შემთხვევაში, ეკოლოგიური 

საფრთხის წარმოქმნა არ გამოირიცხება. 

გარემოში მოხვედრის 
მიზეზები 

მოპყრობის, ტრანსპორტირებისა და შენახვის წესების უგულველყოფა. 

გარემოზე შესაძლო 
ზემოქმედების 
შეფასება 

ლაზურების გარემოზე ზემოქმედება შესწავლილი არ არის. 

მდგრადობა და 
დეგრადაცია 

თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს. 

ტოქსიკურობის 
მაჩვენებელი 

თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს. 

მობილურობა 
ნიადაგში 

არ არის დადგენილი. 

ჰიგიენური 
სტანდარტები 
გარემოს ობიექტებში 

ლაზურების კომპონენტების მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაცია: 

კომპონენტების 

დასახელება 

მაქსიმალური დასაშვები 

კონცენტრაცია, ატმოსფერო,  

მკგ/მ3 

მაქსიმალური 

დასაშვები 

კონცენტრაცია 

წყლისათვის 

მგ/ლ 

მეთევზეობისთვის 

განკუთვილი წყლის 

მაქსიმალური 

დასაშვები 

კონცენტრაცია მგ/ლ  
მაქსიმალური 

ერთჯერადი 

საშუალო 

ყოველდღი

-ური 

საშუ

ალო 

წლი

ური 
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პენტაერითრიტოლის ოფალატის ფისი, შემადგენელი კომპონენტები: 
იზობენზოფურან-
1,3-დიოლი 

100 30 10 - - 

დიმეთილბენზოლი 
(2,3,4-იზომერების 
ნარევი) 

200 100 20 0,05 - 

ორგანული 
გამხსნელი: 
ნავთი 

- - - 0,01 - 

კომპონენტების საშიშროების კლასი, გუნტას შემადგენლობიდან: 

კომპონენტის დასახელება სამუშაო ზონა წყალი 

პენტაერითრიტოლის ოფალატის ფისი, შემადგენელი კომპონენტები: 

იზობენზოფურან-1,3-დიოლი 2 - 

დიმეთილბენზოლი (2,3,4-
იზომერების ნარევი) 

3 - 

ორგანული გამხსნელი: 
ნავთი 

4 4 

სხვა სახის გვერდითი 
მოვლენები 

 მონაცემები არ არსებობს.  

ნაწილი 13: უტილიზაცია 

ნარჩენების მართვის 
მეთოდები 

მასალის თხევადი ნარჩენები ჩააბარეთ როგორც საღებავის / 
ლაქის ნაშთი, ხოლო მყარი ნარჩენები როგორც 
სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. არ გადააგდოთ თხევადი 
პროდუქტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. არ დაუშვათ 
პროდუქტის კანალიზაციაში, წყალსაცავებში ან ნიადაგში მოხვედრა. 

დაბინძურებული 
შეფუთვა 

მეორადი გამოყენების ან უტილიზაციისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ 
ცარიელი შეფუთვა. 

ნაწილი 14: ინფორმაცია ტრანსპორტირების შესახებ 

გაეროს ნომერი 1263 

გაეროს სათანადო 
გადაზიდვის 
დასახელება 

საღებავი 

სატრანსპორტო 
საშუალებების 
სახეობა 

ტრანსპორტირება ხდება გადახურულ საავტომობილო ტრანსპორტში, ამ 
ტიპის ტრანსპორტისთვის მოქმედი საქონლის გადაზიდვის წესების 
შესაბამისად. 

სატრანსპორტო 
საფრთხის 
კლასიფიკაცია 

კლასიფიცირდება როგორც საშიში საქონელი 

სატრანსპორტო 
მარკირება და 
შეფუთვის ჯგუფი 

სპეციალური მარკირება ტრანსპორტირებისას 
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ზღვის და წყლის 
დამაბინძურებლები / 
კლასიფიკაცია  

ტრანსპორტირებისა და შენახვის წესების დარღვევის შემთხვევაში, წყალი 
და ნიადაგი შეიძლება დაბინძურდეს. 

რეკომენდაციები 
უსაფრთხო 
ტრანსპორტირებისთვ
ის (მათ შორის 
შენობაში) მოქმედი 
რეგულაციების 
შესაბამისად 

სატრანსპორტო მარკირება  
 - «დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისგან» 
  - «დაიცავით ნესტისგან» 
  - «ზევით» 
  -  «შტაბელირება აკრძალულია» 
 

 

ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია 
 
ინფორმაცია ქიმიური 
პროდუქტების 
მიმოქცევის 
მარეგულირებელი 
კანონმდებლობის 
შესახებ 

- ბელორუსის რესპუბლიკის 2007 წლის 20 ივლისის კანონი No271-3 
"ნარჩენების მართვის შესახებ". 
-  ბელორუსის რესპუბლიკის კანონი No340-З "მოსახლეობის სანიტარული 
და ეპიდემიური კეთილდღეობის შესახებ" 07.01.2012 წ. 
- ბელორუსის რესპუბლიკის 16.12.2008 წლის N 2-З კანონი "ატმოსფერული 
ჰაერის დაცვის შესახებ" 
 - ბელორუსის რესპუბლიკის კანონი "მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
შესახებ" 
 
 

საერთაშორისო 
გამაფრთხილებელი 
მარკირების 
ინფორმაცია 
 

ევროპული სატრანსპორტო შეთანხმება საშიში ტვირთის გადაზიდვის 
შესახებ (ADR). 

 
ნაწილი 16: დამატებითი ინფორმაცია 

 
დამატებითი 
ინფორმაცია 

ამ უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელში მოცემული ინფორმაცია 
შეესაბამება ტესტირებების დროს მიღებულ ცოდნას. აღნიშნული 
ინფორმაცია უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში მოიცავს პროდუქტის 
უსაფრთხო დამუშავების, შენახვის, გადამუშავების, ტრანსპორტისა და 
განკარგვის ინსტრუქციას. ინფორმაცია არ ვრცელდება(არ გადადის) სხვა 
პროდუქტებზე. ამ უსაფრთხოების მონაცემებში შეტანილი პროდუქტის სხვა 
მასალებით შედგენა (შერევა,დამუშავება ან გადამუშავება) და წარმოება 
დაუშვებელია. ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ჩვენს 
ცოდნას. ამასთან, იგი არ წარმოადგენს გარანტიას რაიმე კონკრეტული 
პროდუქტის მახასიათებლებისთვის და არ ადგენს იურიდიულად 
სავალდებულო კონტრაქტს. 

  

 
    


