
Спецификации

Reinold Max STOP FIRE 500g е бърз и ефективен срещу гасене на 
пожари в тяхното формиращо състояние. 

Дизайн, одобрен от TUV Rheinland
Тестван след 2 PfG 1227 / 06.08

Домакинство
Градина
Кола
Лотка, каравана, къмпинг
Работна среда
Електрически

Този продукт е екологичен, малък, лесен за използване и
евтин. STOP FIRE има максимален срок на годност от три години.

STOP FIRE може да се използва многократно и може да се 
рециклира.

За използване със следните видове пожар:

Разфасовка: 500гр.

RoHS: съответства

Твърди материали като дърво, хартия, пластмаси, текстил

Запалими течности като разтворители, бензин, дизел, алкохол, 
восък, боя

Газ, газови печки, газови нагреватели, къмпинг газ и електрически 
системи при напрежение до 1000 V

одобрен от 
независими лаборатории

Пожарогасителен спрей
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Дата на издаване: 15 септември 2008 г.
Последна актуализация: 01 януари 2012 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА съгласно Директива на ЕС 1907/2006

ReinoldMax STOP FIRE 500ml 

1. Идентификация на веществото / приготвяне и на компанията

1.1. Идентификация на веществото и приготвяне
Пожарогасителен спрей 500мл

УПОТРЕБА
Аерозолен спрей за гасене на пожар ReinoldMax се счита за гасене на пожар от класове на пожар А (обикновени горивни материали), 
Б (запалими течности), Е (електрическо оборудване), F (мазнини и мазнини) с водна филмообразуваща пяна.

1.2. Идентификация на фирмата

Име на фирмата:                             JSC MERSETA
Улица:                                               K. Dulksnio 9
Място:                                               LT-53304 Narsieciai, Каунас, Литва
Лице за контакт:                               мениджър по качеството и безопасността
                                                           Телефон: +370 37 39366 Факс: +370 37 393655
В случай на извънредна ситуация: В държава на произход - произведена в Литва, ЕС
Институция:                                      Център за контрол и информация за токсичност
Адрес:                                               Siltnamiu 29, LT-2043 Вилнюс, Литва
Телефон:                                          +370 5 2362052
Факс:                                                 +370 5 2362142

3. Идентификация на опасностите

2. Състав на продукта

2.1. Тип на продукта
Разтвор на водна основа

2.2. Елементи

Химично наименование % CAS EINECS Класификаця R-фрази

активните вещества
(AFFF)

2 112-34-5 203-961-6 Xi R36

Вода 98 7732-18-5

3.1.Класификация
Разтворът не трябва да се класифицира като опасен.

3.2. Етикетиране
Няма символ за опасност.

3.3. Здраве
Разтворът съдържа малко количество вещество, което може да причини чувствителност на очите. Количеството на това 
вещество е твърде малко, за да се класифицира този пожарогасителен спрей като дразнител или причиняващ алергия агент.

3.4. Околна среда
Разтворът съдържа малки количества от няколко вида органични флуорохимикали, които имат потенциал да устоят на 
разграждането и да останат в околната среда. Количеството на тези вещества е твърде малко, за да се класифицира този 
пожарогасителен спрей ReinoldMax като опасен за околната среда.

3.5. Допълнителен съвет
Следвайте общите инструкции за използване и съхранение на аерозолни опаковки под налягане - не съхранявайте при 
температура над + 50ºC.
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4. Мерки за първа помощ

6. Мерки при случайно изпускане

5. Противопожарни мерки

Спрей за гасене на пожар ReinoldMax не съдържа CFC, кадмий или омекотители, PFOS, VOC, токсични или опасни материали. 
Това решение не представлява риск за човешкото здраве или околната среда.

4.1. Общи съвети
Не е необходима първа помощ.

4.2. Инхалация
Неприложим.

4.3. Контакт с кожата
Няма фатални последици. Измийте кожата със сапун и вода.

4.4. Контакт с очите
Няма фатални последици. Отстранете контактните лещи. Промийте веднага очите и под клепачите с вода.

4.5. Поглъщане
Няма фатални последици. Не предизвикваите повръщане без лекарски съвет.

4.6. Допълнителен съвет
Симптоматично лечение.

5.1.Подходящи средства за гасене на пожар
 Разтворът е средство за гасене.

5.2.Употреба
Спрей ReinoldMax се смята, че гаси огън в затворени помещения и на открито от обикновени горивни материали или влакнести 
материали (клас на пожар А), запалими течности (клас на пожар В), запалими газове (клас на пожар С) и пожари, включващи 
електрическо оборудване с напрежение до 1000 V (Клас на пожар Е).

5.3.Метод
Махнете капачката, насочете и пръснете като използвате метода "StopSpray-Stop". Този продукт не изисква специално обучение 
преди употреба. Указанията за употреба и работа са посочени на опаковката.

6.1. Лични предпазни мерки
Избягвайте контакт с очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Информирайте съответните органи, ако големи количества постъпят в канализацията.

6.3. Методи за почистване
Избършете пяната с кърпа

7. Работа и съхранение

7.1. Безопасна работа
Измийте ръцете със сапун след използване на спрея за гасене. Избягвайте контакт с очите. Не излагайте спрея на слънчевата 
светлина. Да не се съхранява над + 50ºC. Да не се пробива или изгаря контейнера след употреба. Може да се рециклира.

7.2. Безопасно съхранение
Температурният диапазон на съхранение е от 0ºC до + 50ºC.

7.3 Срок на годност 36 месеца.
Датата на изтичане на срока е маркирана на дъното на спрея.

7.4. Допълнителни данни за спрея
Този разтвор не може да бъде признат като огън съгласно EN3 нормите.
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8. Мерки за първа помощ

8.1. Елементи с параметри за контрол на работното място
Няма

8.2. Лични предпазни средства
Аерозолният спрей може да се използва само за малки пожари и не изисква никакви лични предпазни средства.

8.3. Опазване на околната среда
Информирайте съответните органи, ако големи количества постъпят в канализацията.

9. Физични и химични свойства

10. Устойчивост и реактивност 

9.1. Общи
Форма: течност
Цвят: с цвят на слама
Мирис: Характерен

9.2. Физични и химични данни
рН (при 20 ° С):                                     6,5-8,5
Точка на замръзване:                           -1ºC
Точка на кипене:                                   100ºC
Оксидираща способност:                    Не е корозивен
Напрежение на парите (при 20 ° C):  1 Mpa
Точка на запалване:                             Неприложим
Запалимост:                                          Незапалим
Способност за самозапалване:          Неприложим
Горна експлозия:                                  граница неприложима
Долна експлозия:                                 граница неприложима
Плътност (при 20 ° С):                         1 g /cm3
Разтворимост във вода:                      100% разтворим
Разтворимост в мазнини:                    Неприложим
Непрекъснато работно време:           15-30 сек.
Дължина на пръскания поток:             3-4 метра
Температурен диапазон:                     0ºC до + 50ºC
Газово гориво:                                      Азот (N2)

10.1. Условия, които трябва да се избягват
Да не се съхранява при температура над + 50ºC.

10.2. Материали, които трябва да се избягват
Нито един

10.3. Представляват опасно разлагане
Термично разлагане на приготвен за употреба разтвор, не се очаква да носи какъвто и да е риск.

11. Токсикологична информация

11.1. Опасни ефекти
Кожата, очите или храносмилателния тракт не са хронични.

11.2. Дългосрочни, остри и хронични ефекти след краткотрайна и продължителна употреба
Сенсибилизация:                                 Няма
Наркотични ефекти:                            Няма
Канцерогенност:                                  Няма
Мутагенност:                                        Няма
Репродуктивна токсичност:                 Няма
Вдишване:                                            Няма
Поглъщане:                                          Може да предизвика дразнене
Контакт с кожата:                                 Може да причини леко дразнене
Контакт с очите:                                   Може да предизвика дразнене
Субхронична хронична токсичност:   Очите и раздразненията на храносмилателния тракт не са хронични.

11.3. Допълнителни данни: Няма
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12. Екологична информация

12.1. Тест за остра токсичност
Количеството на опасните компоненти е твърде малко, за да може сместа да бъде опасна.

12.2. Подвижност
100% смесва се с вода.

12.3. Устойчивост и разградимост
Този разтвор съдържа няколко органични флуорхимикали, които имат потенциал да устоят на разграждането и да останат в 
околната среда. Количеството на опасните компоненти е твърде малко, за да може сместа да бъде опасна.

13.1. Продукт
Не е класифициран като опасен отпадък. Изхвърляйте в съответствие с местните и националните разпоредби.

13.2. Нарушена опаковка (флакон)
Ако рециклирането на алуминий не е възможно, да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби.

13.1. Други данни
Няма

13. Изхвърляне

14. Транспортна информация

Сухопътен транспорт ADR / RID:
Клас ADR / RID:                                   2 Газове: азот, N2
UN-номер:                                            1950 AEROSOLS невъзпламеним
Етикет за опасност:                             2.2 Сгъстен газ
Класификационен код:                        5A (Съд под налягане; Задушаване: газове, които не са окислителни, незапалими и нетоксичен).

Код за опасност:                                  -
Описание на стоката:                          AEROSOLS
Допълнителен:                                     Може да се опаковат заедно във външна опаковка за комбинирана опаковка:
                                                                 - с други стоки от клас 2;
                                                                 - със стоки от други класове, когато смесената опаковка е също са разрешени за тях;
                                                                 - или със стоки, които не са предмет на изискванията на ADR.

Морски транспорт IMDG:
Клас ADR / RID:                                   2 Газове: азот, N2
UN-номер:                                            1950 AEROSOLS невъзпламеним
Етикет за опасност:                             2.2 Сгъстен газ
EMS №:                                                F-D, S-U
Морски замърсител:                            Не
Правилно наименование на пратката: AEROSOLS

Въздушен транспорт IATA:
Клас ADR / RID:                                   2 Газове: азот, N2
UN-номер:                                            1950 AEROSOLS невъзпламеним
Етикет за опасност:                             2.2 Сгъстен газ 
Правилно наименование на пратката: AEROSOLS, незапалим

15. Нормативна информация

15.1. Този продукт не е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45 / ЕО на ЕС и националните законодателства. 
Всички вещества в препарата са регистрирани в ЕС.

15.2. Производство съгласно 75/324 / EEC, 94/1 / EC

15.3 Сертификат за качество и безопасност на продукта TÜV № R 60013548
EX-C-242 1066 / B / 01/08
EX-C-243 1066 / B / 01/08

16.1. Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е правилна, доколкото ни е известно, информация 
и убеждения към датата на нейното публикуване. Предоставената информация е предназначена само като ръководство за 
безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не се счита за гаранция или
 спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретния посочен материал и може да не е валидна за тях
материал, използван в комбинация с други материали или във всеки процес, освен ако не е посочено в текста.

16. Друга информация
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