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Раздел 2: Идентификация на опасностите
Този раздел обхваща материалите, от които е произведен този продукт.
Терминът „опасен“ в „Опасни материали“ трябва да се тълкува като изискван термин и
дефиниран в стандарта за комуникация на опасностите на OSHA (29 CFR, част 1910.1200).
Обща декларация за опасност: Твърдите метални продукти обикновено се класифицират
като "изделия" и не представляват опасни материали в твърда форма съгласно
определенията на стандарта за съобщаване на опасностите на OSHA (29 CFR 1910.1200).
Всички изделия, произведени от тези твърди продукти, обикновено се класифицират като
неопасни. Въпреки това, някои опасни елементи, съдържащи се в тези продукти, могат да се
отделят при определени условия на обработка, като, но не само: изгаряне, топене, рязане,
спояване, шлайфане, механична обработка, фрезоване и заваряване. Дайв Арк-електродите
за подводно рязане съдържат легирани стоманени пръти, кръгово наредени и
щанцовани в горещо валцована метална тръба, поцинкована и изолирана с ПВЦ лента.
Класификация на веществото или сместа:
Инертен, неопасен, както е доставен.
Предупреждения за опасност:
За подводна употреба само както е доставен. Не изгаряйте на въздух, без първо да
отстраните изолационната лента. Изгарящата PVC електрическа лента излъчва вредни
изпарения, които могат да включват въглероден оксид, въглероден диоксид, хлороводород,
формалдехид, дразнещи пари или газове, оксиди на антимон и цинкови оксиди.
Когато електродите се използват по предназначение при изгарянето на метала се оделят
пари и дим, които може да съдържат:
TLV
PEL
Mg/M3
Mg/M3
Mg/M3
Zinc Fume
0.10
0.8
Iron Oxide Fume 5.0
5.0
Lead Fume
0.05
0.03
Manganese Fume 0.1
5.0
Nickel Fume
0.015
1.0
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Изпарения от материала, който се реже (Прочетете целия материал и възможните
странични въздействия) може да проникне чрез
поглъщане, чрез вдишване и през кожата. Оловото може да увреди бъбречната функция,
кръвообръщението и репродуктивната система. Неорганичните оловни съединения могат
да причинят увреждане на плода
Препоръки за безопасност:
При горенето на ултратермичните електроди се отделят изпарения, които може да са
вредни при вдишване. Може да дразнят очите, кожата и дихателните пътища.
Стопеният материал може да причини термично изгаряне.
Когато се реже под вода, и се подава напрежение от правотоков източник, се получава
волтова дъга, при която се генерира интензивна топлина, ултравиолетови (UV) лъчи,
изпарения и газове. При подводното рязане, излагането на UV лъчи и възможността за токов
удар са най-големите източници на риск за здравето на водолаза. Изпаренията и газовете
могат да бъдат уловени в мехурчета и да се издигнат до повърхността на водата, където се
отделят в атмосферата. Персоналът на повърхността трябва да вземе предпазни мерки, за да
гарантира, че зоната е достатъчно вентилирана и да носи подходящо дихателно оборудване,
когато е необходимо.
Обработката при повишена температура (като изгаряне и топене) може да отдели опасни
изпарения. Прекомерното излагане на метални пари може да причини белодробен оток
(течност в белите дробове) и метхемаглобинемия. Може също да причини белодробна
фиброза и рак на белия дроб. Оловните съединения могат да се абсорбират при поглъщане,
при вдишване и през кожата. Оловото може да увреди бъбречната функция,
кръвообращението и репродуктивната система. Неорганичните оловни съединения могат да
причинят увреждане на плода.
При работа с екзотермична горелка се получават искри и изпарения от горящ метал.
Вдишването на изпарения може да причини треска от метални изпарения.
Избягвайте да вдишвате прах/дим/газ/мъгла/пари/спрей
Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила
В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с вода и потърсете медицинска
помощ
В случай на недостатъчна вентилация носете подходящо дихателно оборудване
Избягвайте околните горими предмети (запаленият електрод генерира искри).
Ултра виолетовите лъчи (UV) и пръските могат да наранят очите и откритата кожа. Винаги
носете подходяща защита за очите с подходящ филтър. Излагането на UV лъчение от режеща
дъга може да доведе до кератоконюнктивит. Симптомите включват възпаление, замъглено
зрение и главоболие. Потърсете медицинска помощ, за предпочитане очен специалист..
Измийте добре ръцете си със сапун и вода след работа.
При влошени медицински състояния: алергии, кожни заболявания, респираторни
нарушения, нарушения на централната нервна система, съществуващи очни
заболявания, кръвни заболявания, бъбречни заболявания, чернодробни заболявания,
възпаления на носни кухини и бели дробове. Обърнете се незабавно към медицинско
лице!
Раздел 3: Състав / Информация за съставките:
Дайв Арк-електроди за подводно рязане съдържат:
Chemical Name
CAS-No
Weight %
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Mild Steel
N/A
>99.50
PVC Tape
Mixed
3.00 – 3.50
Zinc
-------------<1.00
Меките стоманени сплави могат да съдържат една или повече от следните добавени
съставки. Металните сплави могат да се състоят от всички или вариации на материалите.

Раздел 4: Мерки за първа помощ:
Бележки за лекаря: При по-чувствителни или алергични хора лекувайте
симптоматично.
Процедури за спешна и първа помощ:
След вдишване на изпарения: Подайте чист въздух и не забравяйте да се обадите на лекар.
Отстранете пациента от излагане, поддържайте го на топло и в покой. В случай на
безсъзнание, поставете пациента стабилно в позиция за възстановяване за транспортиране.
След контакт с кожата: Прахове или частици могат да причинят механично дразнене
поради абразия. Някои компоненти в този продукт са способни да причинят алергична
реакция, която вероятно да доведе до парене, сърбеж и кожни обриви. Контактът с нагрят
материал може да причини термични изгаряния. Измийте кожата със сапун и вода. В случай
на изгаряния, кожно раздразнение или алергични реакции се консултирайте с лекар.
След контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. След първоначалното
промиване свалете всички контактни лещи и продължете да промивате поне 15 минути.
Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. Консултирайте се с лекар.
Поглъщане: Не се счита за опасност от поглъщане. Въпреки това, ако се погълнат
прекомерни количества прах или частици, лекувайте симптоматично и поддържащо.
Потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете за
медицинска помощ. Ако пациентът е в съзнание, изплакнете устата с вода, след което дайте
на пациента 200-300 ml вода за пиене. Никога не давайте нищо през устата на човек в
безсъзнание.
Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и закъснели:
Може да причини дразнене на очите.
Контактът с кожата може да причини дразнене.
Може да причини дразнене на дихателната система.

Раздел 5: Противопожарни мерки
Този продукт не представлява опасност за пожар или експлозия при доставката.
Подходящи средства за гасене на пожар:
За разтопен метал използвайте сух прах или пясък.
Неподходящи средства за гасене:
НЕ използвайте вода за пожари, включващи разтопен метал. Не използвайте
въглероден диоксид (CO2). Пожарникарите не трябва да влизат в затворени
пространства без да носят одобрен дихателен апарат с положително налягане (SCBA) с
маска за лице и пълно защитно оборудване.
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Термичното разлагане може да доведе до отделяне на дразнещи газове и пари. В случай на
пожар и/или експлозия не вдишвайте изпарения. Може да причини неразположение при
вдишване и контакт с кожата.

Раздел 6: Мерки при аварийни инциденти:
Лични предпазни мерки, защитно оборудване и процедури при спешни случаи:
Предпазни мерки за околната среда:
Някои марки стомана може да съдържат докладвани количества легиращи елементи. Вижте
Раздел 15 за допълнителна информация. Да не се допуска попадане в канали, канализация
или водни потоци.
Методи и материали за ограничаване и почистване:
Методи за изхвърляне на отпадъци - Изхвърлете използвания или неизползвания продукт в
съответствие с приложимите местни разпоредби. Моля, рециклирайте.
Моля, разгледайте Раздели: Лична защита: Вижте Раздел 8.
Раздел 7: Съхранение и доставка
Температурa на съхранение: Стабилен при нормални температури и налягания.
Предпазни мерки, които трябва да се вземат при работа и съхранение:
Дръжте материала сух.
Съхранявайте в опаковка до готовност за употреба.
Избягвайте контакт с остри ръбове или нагорещен материал.
Не докосвайте лицето или очите след работа. Измийте добре ръцете със сапун и вода.
Раздел 8: Контрол и лични предпазни средства
Само професионални водолази и обучен за подводно рязане водолаз, трябва да работи
с подводната режеща горелка.
Операциите с потенциал за генериране на високи концентрации на отпадни частици или
изпарения във въздуха трябва да бъдат внимателно оценени и контролирани. Бъдете
внимателни, когато режете във всякаква среда.
Защита на очите:
Когато режете под вода, използвайте предпазни филтри с подходящ цвят за защита на очите
на оператора (обикновено от #5 нюанса до #12) в зависимост от бистротата/мътността на
водата. Когато режете на повърхността, използвайте предпазен щит за лице с филтър №5
или №6. Прахоустойчивите предпазни очила се препоръчват поради възможността да,
частиците да причинят механични наранявания.
Кожа:
Под вода трябва да се използва подходящо водолазно оборудване, което включва сух
водолазен костюм, огнеупорни, защитни ръкавици за защита от токов удар и искри и
подходящи обувки.
На повърхността трябва да се носят подходящи защитни ръкавици (кожени ръкавици за
заваряване) и защитно облекло (подходящо за рязане и заваряване, защитни обувки (кожа,
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стоманено бомбе. Трябва да се спазват добри практики за лична хигиена, включително
почистване на откритата кожа няколко пъти на ден със сапун и вода, пране или химическо
чистене на замърсено работно облекло.
Пълна защита на лицето, защита на главата и шията може да се наложи въз основа на
условията на околната среда и тенденцията на материала при рязане, да се разпръсква и
раздробява.
Защита на дихателните пътища:
Използвайте само в добре проветриви помещения. Осигурете добра вентилация в зоната на
работа на оператора и страничните лица. Пазете главата си от изпарения. Когато режете
материали, чиито окиси са потенциално токсични, използвайте специален дихателен апарат.
Трябва да се използва одобрен респиратор за прах/дим/мъгла, за да се избегне прекомерно
обгазяване при рязане.
Ако концентрациите на токсични газове са много високи, и респиратора е недостатъчен и
може да преизвика недостиг на кислород,използвайте автономен дихателен апарат с
положително налягане (SCBA). Спазвайте всички приложими стандарти и разпоредби за
употреба, монтаж и обучение.
Вентилация:
Осигурете обща и/или локална изпускателна вентилация, за да контролирате нивата на прах
или изпарения във въздуха под границите на експозиция.
Указания за експозиция:
Не съществуват допустими граници на експозиция (PEL) или прагови гранични стойности
(TLV) за стомана. Вижте раздел 2 за компонентни материали. Различните марки стомана ще
съдържат различни комбинации от тези елементи. Микроелементите могат да присъстват и
в малки количества.
Изпаренията при рязане и заваряване се свързват с неблагоприятни последици за здравето.
Съдържат компоненти, които могат да причинят рак или репродуктивни проблеми.
Следните компоненти са изброени от NTP, OSHA или IARC като канцерогени: никел, хром
(шестовалентен), кобалт, олово, кадмий, антимон (триоксид), арсен и берилий.
Вижте Раздел 11 за допълнителна, специфична информация относно ефектите, отбелязани
по-горе.
Раздел 9: Физични и химични сфоиства:
Външен вид: Метална тръба със 7 метални тела вътре, наредени в кръг. Тръбата е
обезмаслена и поцинкована. Обвита е със синя, черна, или жълта ПВЦ електрическа
изолационна лента.
Точка на кипене: Не е приложимо.
Точка на топене: Приблизително 1600C°
pH: Не е приложимо
Специфично тегло (при 15.6C): 0,214кг±5%
Плътност (при 15.6C): Не е приложимо
Налягане на парите: Не е приложимо
Плътност на парите (въздух = 1): Не е приложимо
% летлив, по обем: Не е приложимо
Разтворимост във вода: Неразтворим.
Скорост на изпаряване (бутил ацетат = 1): Не е приложимо
Други физически и химични данни: Няма
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Раздел 10: Стабилност и реактивност
Стабилност: Стабилен материал
Условия, които трябва да се избягват: Няма
Материали, които трябва да се избягват:
Горими вещества (генерират се искри, когато пръчката гори). Реагира със силни киселини,
за да образува газообразен водород. Да не се съхранява в близост до силни окислители.
Опасни продукти на разлагане: Димът, генериран по време на изгаряне/рязане, могат да
съдържат различни опасни компоненти.
PVC може да произвежда следните субстанции:
Субстанции
Състояние
Въглеводороди
При повишена температура
Въглероден окис
По време на горене
Въглероден диоксид
По време на горене
Хлороводород
По време на горене
Дразнещи пари и газове
По време на горене
Антимонови окиси
По време на горене
Цинкови окиси
По време на горене
Прочетете целевия материал. Разтопеният метал ще изгори кожата. Димът ще дразни
очите. Ярката светлина, излъчвана от пламъка, може да увреди очите. UV и топлината,
излъчвани от пламъка, могат да увредят кожата.
Раздел 11: Токсикологична информация:
Ефекти от остра експозиция на материал: Продуктите на горене включват изпарения и
газове, съдържащи железен оксид и цинков оксид, както и оксиди на материала, който се
реже. Изпаренията могат да влошат астмата или бронхиалните заболявания. Дъговите лъчи
могат да изгорят очите и кожата. Режещият пламък произвежда интензивна топлина и може
да изгори кожата и да запали дрехите.
Основният компонент на този продукт е желязо. Дългосрочното излагане на железен прах
или изпарения може да доведе до състояние, наречено сидероза, което се счита за
доброкачествена пневмокониоза. Симптомите могат да включват хроничен бронхит,
емфизем и задух при усилие. Проникването на железни частици в кожата или окото може да
причини екзогенна или очна сидероза, която може да се характеризира с червено-кафява
пигментация на засегнатата област. Прекомерното излагане на желязо при поглъщане може
да засегне стомашно-чревната, нервната и хемопоетичната система и черния дроб. Основата
от желязо и стомана, но не желязо или железен оксид, е посочена като потенциално
канцерогенна от IARC.
Когато този продукт се използва за рязане, се генерират изпарения. Изпаренията от
рязане/заваряване могат да бъдат различни по състав от оригиналния продукт за
рязане/заваряване, като основният компонент са обикновените оксиди на заварявания
метал. Хроничните въздействия върху здравето (включително рак) са свързани с
изпаренията и праха от отделни метални компоненти (вижте по-горе), а заваръчните пари
като обща категория са изброени от IARC като канцероген (Група 2B).
Има също ограничени доказателства, че заваръчните пари могат да причинят
неблагоприятни репродуктивни и фетални ефекти.
Вдишването на дим или прах от този продукт може да доведе до треска от метални
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изпарения, което е заболяване, причинено от вдишване на метални оксиди. Тези оксиди се
получават чрез нагряване на различни метали, включително кадмий, цинк, магнезий, мед,
антимон, никел, кобалт, манган, калай, олово, берилий, сребро, хром, алуминий, селен,
желязо и арсен. Най-често използваните агенти са цинк и мед.
Този продукт може да съдържа малки количества манган. Продължителното излагане на
манганови прахове или изпарения е свързано с "манганизъм", синдром, подобен на
Паркинсон, характеризиращ се с различни неврологични симптоми, включително мускулни
спазми, смущения в походката, тремор и психози.
Този продукт може да съдържа малки количества кадмий. Основните целеви органи за
свръхекспозиция на кадмий са белите дробове и бъбреците. Поради кумулативния си
характер, хроничното отравяне с кадмий може да причини сериозно заболяване, което
отнема много години, за да се развие и може да продължи да прогресира въпреки
прекратяването на експозицията. Прогресирането на заболяването може да не отразява
текущите условия на експозиция. Той също така е в състояние да причини болезнена
остеомалация, наречена "Itai-Itai" при жени в постменопауза, и е причинила ефекти върху
развитието и/или репродуктивни ефекти при мъжки и женски животни. Кадмият е изброен
канцероген от NTP, OSHA и IARC (група 1).
Този продукт може да съдържа малки количества хром. Продължителното и
многократно, прекомерно излагане на хромови прахове или изпарения може да причини
кожни язви, дразнене и язви на носа, увреждане на бъбреците и рак на дихателната система.
Хромът е дразнител на кожата. Ракът обикновено се приписва на шествалентната (+6) форма
на хром, която е посочена като канцероген от NTP и IARC (Група 1)
Този продукт може да съдържа малки количества никел. Продължителният и повтарящ
се контакт с никел може да причини сенсибилизиращ дерматит. Вдишването на никелови
съединения е причинило увреждане на белите дробове, както и рак на синусите, носа и
белия дроб при лабораторни животни. Никелът е изброен канцероген от NTP и IARC (група
1).
Този продукт може да съдържа малки количества ванадий. Докладвани са нежелани
ефекти от дермално, инхалационно или парентерално излагане на различни ванадиеви
съединения. Основната цел за токсичност с ванадиев пентоксид е дихателните пътища.
Изпаренията или прахът могат да причинят тежко дразнене на очите и дихателните пътища,
както и системни ефекти. След прекомерно излагане се съобщава за хроничен бронхит, зелен
език, конюнктивит, фарингит, ринит, хрипове, хронична продуктивна кашлица и стягане в
гърдите. Съобщава се и за алергични реакции в резултат на излагане на кожата и при
вдишване Предполага се статистическа връзка между нивата на ванадий във въздуха и рака
на белия дроб, но понастоящем ванадий не се счита за канцерогенен за човека.
Този продукт може да съдържа малки количества олово. Оловото може да се натрупва в
тялото. Следователно, излагането на изпарения или прах може да доведе до признаци на
полиневрит, намалено зрение и периферна невропатия, като изтръпване и загуба на
усещане в пръстите, ръцете и краката. Оловото е известен репродуктивен токсин.. Също така
се свързва с нарушения на централната нервна система, анемия, бъбречна дисфункция и
невро-поведенчески аномалии. Мозъкът е основен целеви орган за излагане на олово.
Елементарното олово е посочено като канцероген IARC 2B.
Продуктът може да съдържа малки количества мед. Медният прах и изпарения могат да
раздразнят очите, носа и гърлото, причинявайки кашлица, хрипове, кървене от носа, язви и
треска от метални изпарения. Други ефекти от многократно вдишване на медни пари
включват метален или сладък вкус и обезцветяване на кожата, зъбите или косата. Медта
също може да причини алергична кожна реакция. Прекомерното излагане на мед може да
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засегне черния дроб.

Раздел 12: Екологична информация:
Водни екотоксикологични данни: Няма налична специфична информация за този продукт.
Данни за съдбата в околната среда: Няма налична конкретна информация за този продукт.
Раздел 13: Политика за управление на отпадъците
Рециклиране и повторната употреба, а не изхвърлянето, трябва да бъдат крайната цел на
усилията за справяне. Изхвърлете в съответствие с местните здравни и екологични
разпоредби. Предотвратете навлизането на материали в канализацията, канализацията или
водните пътища.
Раздел 14: Транспортна информация:
DOT Правилно име за доставка: Не е регламентирано
DOT Класификация на опасност: Не е регламентирано
UN/NA номер: Не е приложимо
DOT Опаковка: Не е приложимо
Изисквания за етикетиране: Не е приложимо
Табели: Не е приложимо
DOT Опасно вещество: Не е приложимо
DOT Морски замърсител: Не е приложимо
Раздел 15: Регулаторна информация:
Правила/законодателство за безопасност, здраве и околната среда, специфични за
веществото или сместа:
САЩ 29 CFR 1910.1200(g), „Информационни листове за безопасност“; Регламент (ЕО) №
1907/2006 на ЕО, Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Директива 67/548/ЕИО и Директива
1999/45/ЕО.
Този продукт не е опасен според критериите на Федералния стандарт за комуникация на
опасностите OSHA 29 CFR 1910.1200. Въпреки това, прахът и изпаренията от този продукт
могат да бъдат опасни. Този продукт не е опасен според критериите на Федералния стандарт
за комуникация на опасностите OSHA 29 CFR 1910.1200.
Въпреки това, прахът и изпаренията от този продукт могат да бъдат запалими или опасни и
изискват защита, за да се спазват приложимите местни закони и разпоредби.
Регулаторни списъци:
Някои компоненти на този продукт може да бъдат специално изброени по отделни държави;
други специфични за продукта данни за здравето и безопасността в други раздели на MSDS
могат също да бъдат приложими за държавните изисквания. За подробности относно
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вашите регулаторни изисквания трябва да се свържете със съответната агенция във вашата
страна.
Стоманата не подлежи на докладване, но съдържа опасни вещества, за които може да се
докладва.
Раздел 313 Съставки за докладване:
Концентрация:
Aluminum
Antimony
Arsenic
Beryllium
Cadmium
Chromium
Cobalt
Copper
Lead
Manganese
Nickel
Phosphorus
Selenium
Vanadium
Zinc

7429-90-5
7440-36-0
7440-38-2
7440-43-9
7440-43-9
7440-47-3
7440-48-4
7440-50-8
7439-92-1
7439-96-5
7440-02-0
7723-14-0
7782-49-2
7440-62-2
7440-66-6

Хим.наименование

номер

<0.01
<0.9
<0.09
<0.09
<0.09
0.01-1.0
<0.09
<0.9
<0.05
0.2-2
<1.0
<0.9
<0.9
<0.9
0-0.10
Количество в %

No – Less than 1%
No – Less than 1%
No – Less than 0.1%
No – Less than 0.1%
No – Less than 0.1%
Yes – greater than 0.1%
No – Less than 0.1%
No – Less than 1%
No – Less than 0.1%
Yes – Greater than 1%
Yes – Greater than 0.1%
No – Less than 1%
No – Less than 1%
No – Less than 1%
No – Less than 1%
Под наблюдение

Раздел 16: Друга информация:
Информацията и препоръките, съдържащи се тук, се основават на данни, за които се смята,
че са актуални и правилни. Въпреки това, никаква гаранция или гаранция от какъвто и да е
вид, изрична или подразбираща се, не се дава по отношение на информацията и
препоръките, съдържащи се тук. Предоставената информация е предназначена само
като ръководство за безопасно боравене, използване, обработка, съхранение,
транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се счита за гаранция или
спецификация за качество. Водолаз-1 ООД. не поема никаква отговорност и се отказва
от всякаква отговорност за всякакви вредни ефекти, които могат да бъдат причинени
от (неправилна) употреба, боравене, покупка, препродажба или излагане на нашия
продукт. По време на изгаряне или рязане трябва да се вземат предпазни мерки за
замърсявания във въздуха, които могат да произлизат от компонентите на електрода.
Дъгата или искрата, генерирани при изгаряне или рязане, могат да бъдат източник на
запалване на запалими материали. Клиентите и потребителите на нашия продукт трябва да
спазват всички приложими закони, разпоредби и заповеди за здраве и безопасност. Поспециално, те са задължени да извършват оценка на риска за конкретните работни
места и да предприемат адекватни мерки за управление на риска в съответствие с
националното законодателство за прилагане на Директиви 89/391 на ЕС и съответното
национално законодателство.
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