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Zrewidowano: 

1. Identyfikacja preparatu i firmy 
PENOSIL Premium Gunfoam 65  
Krimelte Ltd  
13619 Tallinn 
Suur-Paala 10 
Estonia 
Tel. +372605 93 00  
Informacja awaryjna +372 112 

2. Skład i informacja o składnikach 
Nr CAS Nazwa chemiczna Zawartość Klasyfikacja 
  Max.  Symbol Wyrażenie R 
9016-87-9 4,4-diizocyjanian 

difenylometanu 
40  % Xn 20 

36/37/38 
42 / 43 

74-98-6 Propan 4 % F+ 12 
75-28-5 Izobutan 8 % F+ 12 
115-10-6 Eter dimetylowy 4 % F+ 12 

3. Identyfikacja zagrożeń 
3.1 Wdychanie: 
Pary podrażniają przełyk i płuca; u odób podatnych mogą wystąpić poważne uszkodzenia 
organów oddechowych w postaci alergii. 
3.2 Oczy:  
Podrażnia oczy 
3.3 Skóra: 
Niekiedy zetknięcie ze skórą powoduje alergię. Propelent jest palny. 

4. Pierwsza pomoc 
4.1 Przy wdychaniu: 
Po narażeniu na działanie par wyprowadzić pacjenta ze strefy zagrożenia. Uzyskać pomoc 
medyczną. 
4.2 W przypadku zetknięcia z oczami: 
Przemyć oczy obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną. 
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4.3 W przypadku kontaktu ze skórą: 
Odzież zanieczyszczona produktem natychmiast zdjąć. Przemyć zabrudzoną skórę wodą z 
mydłem. 
4.4 Po połknięciu: 
Nie wywoływać wymiotów; nigdy nie podawać wody nieprzytomnej osobie. Uzyskać pomoc 
medyczną. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1 Właściwe środki gaśnicze: 
Rozpylona woda, suche środki gaśnicze, piana, dwutlenek węgla. 
5.2 Niewłaściwe środki gaśnicze: 
brak 
5.3 Specjalistyczny sprzęt ochronny: 
W przypadku pożaru założyć autonomiczny aparat oddechowy. 
5.4 Szczególne zagrożenia: 
Jeśli puszka z aerozolem jest narażona na wysokie temperatury, to powstaje wysokie 
ciśnienie i groźba wybuchu. Narażenie produktu na ogień powoduje powstawanie oparów o 
wysokim, toksycznym stężeniu. Może tworzyć się wybuchowa mieszanka gazu pędnego z 
powietrzem. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia 
6.1 Indywidualne środki ostrożności: 
P. rozdział 8. 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Rozlany produkt należy zbierać piaskiem lub szmatą, przechowywać w odpowiednim 
pojemniku lub pozwolić piance utwardzić się w warunkach wilgoci lub  wody. 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 
Postępowanie: 
Zapewnić dobrą wentylację. Nie palić, żadnego otwartego ognia. Założyć okulary i rękawice 
ochronne. Podczas pracy wziąć pod uwagę zawartość palnego gazu w propelencie. 
Magazynowanie: 
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze przewietrzanym miejscu w pionowej pozycji. 
Trzymać z dala od promieniowania słonecznego. 
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8.  Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
Produkt stosować tylko w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach. Do pracy założyć 
okulary i rękawice ochronne. 

9. Właściwości fizykochemiczne 
          Wygląd:  aerozol 
          Zapach: charakterystyczny 
          Współczynnik pH: nie ma zastosowania 
          Temperatura wrzenia: powyżej +100 °C 
          Temperatura zapłonu chwilowego:  poniżej -20 °C 
          Samozapalność: powyżej +100 C 
          Granice wybuchowości: dolna: 2% obj.,  
 górna: 10% obj. 
          Ciśnienie par: 5 barów /+20 °C 
                                             10 barów /+50 °C 
          Względna gęstość:          1,1 g/mL/+20 °C 
          Lepkość:                     ok. 500 cP/+20 °C 
          Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie, dobrze w acetonie       

10. Stabilność i reaktywność 
10.1 Warunki, których należy unikać: 
Puszka jest pod ciśnieniem; nie wystawiać jej na działanie wysokich temperatur.   
10.2 Niebezpieczne reakcje: 
W przypadku pożaru produkt może wytwarzać niebezpieczne i korozyjne gazy. 

11. Informacje toksykologiczne 
LD 50: Nie stwierdzono. Gaz pędny może wydzielać tlen do otoczenia. Wdychanie par 
izocyjanianu może powodować alergię astmatyczną. 

12. Informacje ekologioczne 
Produkt nie może przedostać się do kanalizacji. 

13. Postępowanie z odpadami 
Należy przestrzegać krajowych i miejscowych przepisów w zakresie usuwania puszek z 
aerozolem i chemikaliów. 
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14. Informacje o transporcie 
Nr UN:            1950 
RID/ADR       Palny aerozol klasy 2/5F 
IMO                Aerozol klasy 2 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
         SYMBOL:          Szkodliwy (Xn) 
                                   Nadzwyczaj palny (F+) 
Zawiera izocyjanian. Zajrzyj do informacji producenta. 
 
R12 Nadzwyczaj palny. 
R20  Szkodliwy przy wdychaniu. 
R36/37/38  Podrażnia oczy, układ oddechowy i skórę. 
R42/43  Może powodować uczulenie po wdychaniu lub zetknięciu ze 

skórą. 
S2  Trzymać z dala od dzieci. 
S9  Puszki przechowywać w dobrze wietrzonym miejscu. 
S16  Trzymać z dala od źródeł zapłonu – Nie palić 
S23  Nie wdychać gazu / par.   
S33  Podjąć środki ostrożności względem ładunków elektrostatycznych.  
S36/37 Założyć odpowiednią odzież ochronną i rękawice  
S45  W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast zgłosić się 

po poradę medyczną (pokazać etykietę, jeśli to jest możliwe). 
S51  Stosować tylko w dobrze przewietrzanych strefach. 

16. Inne informacje 
- 
 
 


