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 Safety Data Sheetגיליון בטיחות  

 
   Fastick Super 33  33פסטיק סופר 

 
 זיהוי: 1פסקה 

                                 

  
  
       Fastick Super 33:שם

             33פסטיק סופר :שם עברי
                
 נוזל דליק: סיווג

 
             33פסטיק סופר : כינויים

 
 שיר הנו דבק מגעהתכ
 

 הרכב: 2פסקה  
 נוזל צמיגי בצבע צהוב בהיר: תכונות

 UN' מס            CAS' מס     ==============        
        SBP (מ"בנזין נר)   (09268-01-5  )1283  38% 

 1260  08%(    180-00-3)     טולואן    
 גומי סינתטי  28%(    681860-0) (גומי סינטטי)פוליכלורופן     
 18%(  90911-20-5)   שרפים סינתטיים    
 

 אופי הסיכון: 3פסקה 
 .דליק: מאפייני סיכון

 .לחומר השפעה נרקוטית   
 .במגע עם העור ובבליעה, מזיק בשאיפה   

 .בפה ובעיניים עלול לגרום להדבקות של רקמות, מגע בעור 
 
 
 

 עזרה ראשונה: 0פסקה 
בריכוזים גבוהים עלול . גורם לדיכוי מערכת העצבים .רעיל בעיקר בנשימה

שים . חוסר הכרה, עייפות, בלבול, קשיי נשימה, לגרום לצריבות באזורי המגע
 .החומר עלול לגרום להדבקות עור וביגוד, לב
 

 ...פעל כך   –במקרה של 
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שטוף עם . הסר בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור :מגע בעור
במידת הצורך הפנה . דקות לפחות 18ות של מים כמויות גדול
אין להשתמש . החומר עלול להדבק לעור, זהירות. לטיפול רפואי

הסרה זו תתבצע עם מים פושרים . בממסים לצורך הסרת הדבק
 .וסבון בלבד

 
והפנה ( עיניים פקוחות)דקות לפחות  15שטוף במים במשך :מגע בעיניים

במקרה של חדירת דבק . תלטיפול רפואי מחשש לפגיעה מושהי
 .לעיניים יש לפנות מיידית לטיפול רפואי

 
כוסות  3 -השקה ב, אם הנפגע בהכרה. אין לגרום להקאה :  בליעה

אין להשקות נפגע חסר . הפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי.מים
 .הכרה

 
הצטייד באמצעי מגן ופנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור  : נשימה

אם הנפגע מתקשה בנשימה . ב את הנפגע במנוחההשכ/הושב. מאוורר
אם הנפגע חסר הכרה . הושיבו בגו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן

 .פנה מייד לטיפול רפואי. בצע החייאה
 

 כיבוי אש: 5פסקה 
 סכנת התלקחות

 
 –פחמן דו חמצני , קצף כיבוי רגיל, אבקה יבשה לכיבוי אש :אמצעי כיבוי

CO2 לשריפות מקומיות. 
 .ים בזרנוקים כדי לקרר את האזורהתז מ

 
 דליפה/טיפול בשפך: 9פסקה 

 .לבש ביגוד מגן מלא: דליפה/טיפול בשפך
הפסק את הדליפה אם . הרחק מקורות אפשריים. נוזל דליק 

 .באפשרותך לעשות כן ללא סיכון
, בגמר הייבוש אסוף את הגומי. המתן עד להתייבשות החומר 

 .לח לפינויהעבר למיכל או לחביות פסולת וש
 .אין להשתמש בשרוולי ספיגה או כל בד לספיגת החומר                 

 

 אחסון: 7פסקה 
 אין לאחסן בקרבת חומרים אסורים במגע

 הרחק מחומרים בלתי מתאימים , שמור במקום קריר ומאוורר היטב
 .העישון אסור –הרחק ממקור הצתה 

 
 

 קריטריונים לחשיפה ואמצעי מגן: 0פסקה 

לשמונה שעות  PEL-OSHAרמות סף תעסוקתיות : Tolueneעבור : ת מידה לחשיפהאמו
 .תקרה( CEIL)מ "חל 388גבול עליון ( TWA)מ "חל 288

 TLV-ACGIH 1669מ "חל 58לשמונה שעות ( TWA)נספג בעור  
(STEL ) מ "חל 158לזמן קצר(TWA ) 188לשמונה שעות 
 .MAK-Ger מ"חל 188לשמונה שעות REL-NIOSH (TWA )מ "חל

 (STEL ) מ "חל 75לזמן קצר(TWA ) מ "חל 58לשמונה שעות
TLV-ISRAEL  

500ppm/10min.                                         :Acceptable maximum peak for an 8-hour shift 
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 Israeli regulations: Action Level = 25ppm. 
 
 Petroleum ether: רמות סף תעסוקתיות 
 (TWA ) מ "חל 58לשמונה שעותTLV-ACGIH 
 (TWA ) מ "חל 58לשמונה שעותREL-NOISH 
 (TWA ) מ "חל 588לשמונה שעותPEL-OSHA 
 For Hexane. 
תקנות הארגון והפיקוח על העבודה מפנות לערך , בהעדר תקינה ישראלית: הערה 

TLV  שלACGIH. 
 

דקות חשיפה  38עד  – IDLHריכוז הימלטות : Tolueneעבור  :ריכוז הימלטות
 .מ"חל 588 –

דקות  38עד  – IDLHריכוז הימלטות : Petroleum etherעבור  
 .For Hexaneמ "חל 1118 –חשיפה 

 
ציוד מגן אישי בעבודה שוטפת מותנה במידת החשיפה : כללי :ציוד מגן אישי

בכל מקרה מומלץ להשתמש במשקפי . אבק או אירוסול, לאדים
העבודה עם . י עבודה או חלוקבגד, נעליים שלמות, מגן

בכל מקום בו ריכוז החומר . החומר תעשה במקום מאוורר
באוויר עולה על ספי החשיפה התעסוקתיים המותרים יש 

 .להשתמש במיגון נשימתי מתאים
 .כפפות, מסיכת מגן: ציוד נוסף 
במקרה חירום יש להשתמש בציוד מגן מלא בהתאם לחומרת  

כ ומסכות מילוט עשן נותנות הגנה "מסכות אב. האירוע
מערכת נשימה עצמאית נדרשת במקרי שריפה או . חלקית בלבד
 .חשש לשריפה

 
 .ראה ציוד מגן לעיל :מיגון נשימתי

 
 . ראה ציוד מגן לעיל :סיווג כפפות

 
  

 נתונים פיזיקלים: 6פסקה 
 22( % ±)1       אחוז מוצקים

 0%    תכולת אפר
 מעלות 23 -ב 1688 – 1188    צמיגות

 8.03   משקל סגולי
 שניות 2 +   סטית צמיגות

 
 

 דקות 98 – 18  זמן מרווח הדבקה
 ²למר' גר 228 – 108  כמות לשטח מריחה

 C º59.1מ כספית "מ 798    רתיחה' נק
  C º28מ כספית "מ 177    לחץ אדים 

 3.18 (1.8אויר )צפיפות אדים 
 C º008   התלקחות' טמפ
 

 "(ריאקטיביות)"פעילות : 18פסקה 
 לא :סכנת פלמור ספונטני
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מגיב . יציב בתנאים רגילים של לחץ וטמפרטורה :פעילות כימית
הרחק ממחמצנים . בחריפות עם חומרים מתחמצנים

 .וחומרים קורוזיביים
 

 .דים רעילים ומימן כלוריבשריפה פולט א :תוצרים מסוכנים
 

                                         Oxidizing agents, corrosive :חומרים אסורים במגע
 

 רעילות: 11פסקה 

 נתונים טוקסולוגים: Tolueneעבור 
 TClo    (נשימה גבר)  מ"חל 188 
LD50 (חלל בטן עכבר)  ג"ק/ג"מ 1128 
LD50 (תת ורידי חולדה) ג"ק/ג"מ 1698 
LD50 (בליעה חולדה)  ג"ק/ג"מ 5888 
LC50 (נשימה עכבר)  (דקות 008)מ "חל 5328  

 
 סיכון לסביבה: 12פסקה 

 .לא נמצאו נתונים :סיכונים סביבתיים
 לא נמצאו תהליכים  :תהליכי פירוק

 
 שפכים: 13פסקה 

, 1668 –א "התשנ( סילוק פסולת חומרים מסוכנים)על פי תקנות רישוי עסקים 
חייב לפנותה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתום , חזיק פסולת של חומר זההמ
כשהיא ארוזה ומשונעת , חודשים ממועד ייצורה לאתר הפסולת ברמת חובב 9

 .בהמשך 10לקבלת קבוצת אריזה וסיווג שינוע ראה פסקה . כחוק
 

 :RCRAקוד 
, (יובהזרמת שפכי תעשייה למערכת ב)חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות 

או גז העלול לגרום , מוצק, כל נוזל: שפכי תעשייה לא יכילו. 1601 –ב "תשמ
תרכובות פחמימנים כלורים  ;להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב

לפרטים נוספים מומלץ לבדוק את ; מיליגרם לליטר 8.82בריכוז העולה על 
 .תקנות הרשות המקומית בסביבתך

 
 
 
 
 
 

 
 שינוע: 10פסקה 

 :מ לשינוע"הגדרות האו
UN1133: ADHESIVES containing flammable liquid. Class: 3; Packing: lll, LABEL FLAMMABLE 

LIQUIDS. HAZCHEM: 3Y (ORANGE BOOK 11). 

מחייב , ליטר 1888בכמות העולה על  lllאו  llשינוע נוזל מתלקח מקבוצת אריזה 
 .2881א "התשס, תקנות שירותי הובלהו, 1667פעולה על פי חוק שירותי הובלה 

 
 

 חוקים ותקנות: 15פסקה 
 588: ג"ק, לדיווח' כמות מינ י   8(:  פיקוד העורף)ס "קוד מרכז חמ
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 :היתר רעלים
דבקים המכילים ממיסים : מופיע בתקנות חוק החומרים המסוכנים תחת ערך

מסוג  מסווג כרעל, ג"ק 588 -רעל זה כאשר נמצא בכמות קטנה מ. אורגניים
 .'ב

, 1663ובהתאם לחוק החומרים המסוכנים  1669על פי תקנות החומרים המסוכנים 
פטור מחובת הגשת היתר רעלים ', רעלים סוג ב 08או עד ', המחזיק רעל סוג א

לפרטים נוספים יש לפנות לחוק החומרים המסוכנים . וניהול פנקסי רעלים
 .ולתקנות הנלוות אליו

ס "ים בדבר פליטת מזהמים לאוויר בין המשרד לאיהעל פי האמנה ליישום תקנ
( VOC)החומר מסווג כחומר אורגני נדיף , להתאחדות התעשיינים בישראל

ג "מ 188: ריכוז מותר. ג לשעה"ק 2: קצב הפליטה המותר. 'מקבוצת סיווג ב
 .ק"למ
 

גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממסים )תקנות הבטיחות בעבודה : גיהות
 .תוספת ראשונה ושלישית 1663ג "התשנ( ים ארומטיים מסויימיםפחמימני

, ליטר 1888בכמות העולה על  lllאו  llאחזקת נוזל מתלקח מקבוצת אריזה 
מחייבת אחזקת תיק מפעל בהתאם לחוק רישוי עסקים ועל פי תקנות רישוי 

 .1663 –ג "התשנ( מפעלים מסוכנים)עסקים 
 

 שונות: 19פסקה 
 

 :EINECSרישום ' מס
 
 : RTECSרישום ' מס
 

 :פרט מכס

תיווי וסימון של , סיווג אריזה
 2382י "מבוסס על ת)חומרים מסוכנים 

 (:1660' מדצמ
Risk phrases: R10, R20/21/22 

 

Safety phrases: S3/9/14, S16. S21 
 

 11/86/89:  עידכון אחרון
 מ"חברת פוליסטיק בענתוני בטיחות זה מבוסס על  ןגיליו

 

 
 
 
 
 
 

 


