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Поглавље1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОДАЦИ О 

ЛИЦУ КОЈЕ СТАВЉА ХЕМИКАЛИЈУ У ПРОМЕТ 
1.1. Идентификација хемикалије: 
        Група Јединјенја-Полимер 
HIPLEX-HHМ -5502 HIPLEX-HHМ -5202, HIPLEX-HXМ- 50100, HIPLEX-HHМ  TR- 130, HIPLEX-HHМ  ТR-
144, , OFF: HIPLEX-V00041,HIPLEX -V00042,HIPLEX -V00043,HIPLEX- V00044,HIPLEX -V00045. HIPLEX-
V00047, HIPLEX -V00048, 
ЦАС број -25213-02-9 
Е/Ц лист-  607-647-3 
ЕЦХА Инфо- 
Име хемикалије  1-ХЕКСЕН ПОЛИМЕР СА ЕТЕНОМ 
Синоними: Полиетилен високе густине;ХДПЕ 
1.2. Идентификовани начин коришћења хемикалије и начин коришћенја који се  

препоручује: 
Дувана тела,екструзија цеви,екструзија тубуларног филма,. 
1.3 Подаци о снабдевачу; 
Произвођач ХИП-Петрохемија а.д 
Панчево                                                              Услужни сервис  
Спољностарчевачка 82                             Тел.+381-13-307-000 
26000 Панчево                                  Веб страна. www.hip-petrohemija.com 
Република Србија                                      лице које је израдило МСДС -Жаркић  Цвијетин дипл.хем. 
Услужни сервис                                         zarkic.@hip-petrohemija.rs 
Овлашћени представник: 
Reach aw Ltd        Tel.+358 412 3055 
Keilaranta 15        E-mail SDS@reachlaw.fi 
Број телефона за хитне случајеве; 
центар за контролу трованја-ВМА +381-11-266-11 22; 11-266 27 55 
 

Поглавље 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ 
2.1.ЦЛП – није класификован 

2.2. Остале опасности: 
Производ није класификован као опасан. Удисање прашине може изазвати иритацију 
респираторних органа.Продужено деловање –инхалација већих количина прашине може 
изазвати главобољу или иритацију респираторних органа                                                                                    
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Горење-производ гори али није класификован као запаљив. 
Околина- производ се не сматра опасним по околину. 
 

Поглавље 3. САСТАВ/ ПОДАЦИ О САСТОЈЦИМА 
3.1. 

Назив  
компоненти 

CAS бroj ЕЦ/Лист Индексни број Концентрација- 
%( м/м) 

Etилен-1-хekсen 
koполимер 

2513-02-9     607-647-3     / 99,7-99,9 

Aдитиви * Смеша     /    / 0,1-0,3 

  
Производ према већини обавештења које су компаније доставиле ЕЦХА у ЦЛП 
нотификацијама,нису класификоване никакве опасности. 
 

      Поглавље 4. МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

4.1. Контакт са кожом   
Ако истопљени материјал доспе у контакт са кожом одмах прати испечено  место са водом . Не 
скидати полимер, потражити помоћ лекара. 
4.2.Контакт са очима 
Очи испрати хладном водом .Потражити медицинску помоћ. 
4.3.Гутање 
Не очекује се апсорбованје материјала у гастроинтестиналном тракту. 
4.4. Хитна медицинска помоћ и посебан третман 
Не постоји специфичан лек;лечење изложености већим концентрацијама треба да буде 
усмерено на контролу симптома и клиничке слике пацијента. Лечити опекотине и алергијске 
реакције стандардним методама. 

Поглавље 5. МЕРЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 
5.1. Средство за гашење пожара 
Распршена вода или водена магла. Може се користити суви прах, угљен диоксид или пена. 
5.2.Посебне опасности које могу настати  од супстанци и смеша. 
Може се формирати угљен моноксид,олефинска и парафинска једињења,органске 
киселине,кетони.алдехиди и алкохоли. 
5.3. Савет за ватрогасце, Честице полимерне прашине у атмосфери су запаљиве и могу бити 
експлозивне.Обезбедити да се не акумулира прашина и не формирају облаци прашине. 
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    Поглавље 6. МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
6.1.  Лична предострожност,заштитна опрема и поступци у случају удеса. 
Носити одговарајућу заштитну опрему и одећу током санације(чишћења) терена.Сув материјал 
се мора одмах уклонити превентивно да би се спречила незгода. 
6.2. Предострожности које се односе на животну средину,Обезбедити да полимер не доспева 
у канализацију ,површинске воде и животну средину. 
6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санација, 
Зауставити просипање,изоловати и обезбедити контаминирани простор.Покупити просути 
материјал.Просут материјал може да изазове опасност – проклизавање. Користити адекватна 
средства за скупљанје материјала(усисивач..) 
6.4. Упућивање на друга поглавља, Упознати се са садржајем поглавлја 5,7,8 

   
Поглавље 7. РУКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ  
7.1. Предострожност за безбедно руковање, 
Материјал држати даље од извора топлоте. За време прераде материјала могу се издвојити 
мале количине испарљивих угљоводоника,обезбедити адекватну локалну издувну 
вентилацију.Након контакта са полиетиленом  обавезно прање руку а по потреби  туширање. 
7.2. Услови за безбедно складиштење,укључујући некмпатабилност.Материјал складиштити у 
сувом добро вентилисаном простору на амбијенталној температури и атмосверском притиску у 
пластичном паковању, или у силосима израђеним за ту намену. Не складиштити близу 
запаљивих материја као и великих извора топлоте. 
7.3. Посебни начини коришћења,Примењује се у различитим секторима индустрије у 
различите сврхе. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Поглавље 8.КОНТРОЛА ИЗЛОЖЕНОСТИ И ЛИЧНА ЗАШТИТА 
8.1.Параметри и контрола изложености,Граничне вредности изложености су проверене за 
прашину  и честице са збирне АЦГИХ листе хемикалија.Максимално дозвољена концентрација 
за Р.Србију дефинисана је стандардом ЈУС. З. БО. 001 из 1991 године. 

Респирабилна,                      ACGIH-----------------------     TWA: 3mg/m3(respirabilna prašina) 

инхалациона и укупна                                                    TWA: 10mg/m3(inhalaciona prašina)                                 

прашина*                                OSHA   -----------------------      TWA5mg/m3(respirabilna prašina) 

                                                                                       TWA15mg/m3(ukupna prašina)      

 

                                              MDK(JUS.Z.BO.001.1991.) 3mg/m3(respirabilna prašina) 10mg/m3 
ukupna  

*Напомена-производ је у облику гранула или праха,није прашина односно фине честице.       
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8.2.Контрола изложености и лична заштитна опрема, Техничке мере да би се смањила 
опасност од изложености су примарна контрола тј.даљинско или аутоматско управлјанје 
процесом као и вентилација простора. При раду користити заштитне рукавице ,заштитно 
одело,ципеле,по потреби ваздушне маске и наочаре. 

8.3.Контрола изложености животне средине, Контролу изложености животне средине вршити 

у складу са важећим локалним/националним прописима. 

Поглавље 9. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА 

9.1. Подаци и основна физичка и хемијска својства, 

Агрегатно станје----- чврсто                            Релативна густина на 15ц(вода=1)----------0,949-
0,953 

Боја ------------------------безбојно до бела          Растворлјивост-------------- нерастворно у води 

Мирис--------------------- има                               Тачка паљења -------≥ 320 степени целзијуса 

Тачка топлјенја ------ ≥140 степени целзијуса 

за остале карактеристике као што је праг осетљивости,напон паре,испарлјивост ... нема 
података. 

Поглавље 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1 Реактивност,Производ је термостабилан. 
10.2.Хемијска стабилност,Производ је хемијски неактиван. 
10.3.Могућност настанка опасних реакција, Може да реагује са јаким оксидационим 
средствима као што су органски растварачи етар,бензин,ароматични углјоводоници који га 
деградирају. 
10.4.Услови које треба избегавати,Избегавати контакт са великом топлотом,варницама и 
отвореним пламеном као и контакт са јаким оксидационим средствима. 
10.5.Некомпатабилни материјали,Јака оксидациона средства. 
10.6.Опасни производи разграднје, приликом сагоревања може доћи до стваранја мањих 

концентрација углјенмоноксида, олефинских и парафинских јединјенја,органске 
киселине,кетона.алдехида и алкохола. 
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Поглавље 11. Токсиколошки подаци  

 11.1.Акутна токсичност,Материјал је инертан и неотрован.Изложеност високим 
концентрацијама прашине и паре које се јављају при грејању материјала може да изазове 
иритације и едем плућа.Контакт са истоплјеним материјалом  може да изазове озбиљне 
опекотине. 

11.2.Токсичност при вишекратној изложености хемикалији, удисанје полиетиленског праха 
код пацова изазвало је благе промене на плућима.Вишекратно удисанје термички разграђеног 
полиетиленског производа може имати утицај на неуролошки систем.Студија континуалног 
храњења пацова ,паса и свиња у трајању од 50-90 дана у количини од 1-20% полиетилена у 
праху и уситњеним полиетиленом није показала штетни утицај. 

11.3.Карциногеност, Није познато карциногено дејство 

11.4.Мутагеност, Није познато мутагено дејство. 

11.5. Токсично по репродукцију,Није познато тератогено дејство. 

11.6.Посебна напомена о другим токсичним дејствима на човека, Није познато 

Поглавље 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАЦИ 

12.1 Токсичност,Нема података 

12.2.Перзистентност и разградлјивост,Није испарљив.Не разграђује се одмах.Постојан у 

водном систему. 

12.3.Потенцијал биоакумулативности,У случају оптималних услова  уз присуство кисеоника 

производ остаје непромењен након излагања дејству микроорганизама. 

12.4.Мобилност у земљишту,Грануле су постојане у земљишном систему.Није познато да се 

остварују отровни продукти приликом разградње. 

12.5. Резултат ПБТ и ПВБ,нису познати 

12.6. Остали штетни ефекти,Производ је у суштини инертан и неотрован.Стабилан је у 

земљишту и на депонији. 

Поглавље 13. ОДЛАГАЊЕ 

Полимер који се одлаже након употребе није дефинисан као опасни отпад.Основни начин 
одлагања је да се полимер очисти.користити иси у рециклажном поступку прераде 
полимера.Одлаганје , рециклирање сагоревање мора да буде у складу са 
националним/локалним прописима.  



                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                страна 6/7 

 
 

Безбедоносни лист-МСДС 

Х И П Л Е К С 

МСДС број 03                                                                                     датум издавања 13.07.2017                                
Верзија 03.        

                                                                                                

Поглављје 14. ПОДАЦИ О ТРАНСПОРТУ 

14.1 

УН број------------------------- нема 

Х.И.Н.(келмеров број)----  нема 

Друмски(АДР) /Железнички(РИД)/Водени(АДНР) саобраћај. 

14.2. Одговарајући транспортни назив ------POLYETHYLENE,NOT REGULATED 

14.3.Класа опасности,Производ није у вези са АДР/РИД/ИМДГ/ИАТА 

14.4. Амбалажна група, Није регулисано 

14.5. Опасност по животну средину ЕМС није класификован. 

 

Поглавље 15.РЕГУЛАТОРНИ ПОДАЦИ 

15.1.Прописи у вези са безбедношћу и животном средином,Овај безбедоносни лист у 

складу је са: 

Законске одредбе 

Република Србија; Закон о хемикалијама Службени гласник РС Бр. 36/09.88/2010,92/2011 и 
93/2015.Правилник о класификацији,пакованју,обележаванју и рекламиранју хемикалије и 
одређеног производа.Службени Гласник РС Бр.59/10.25/11и 5/12. Правилник о 
класификацији,паковању,обележавању,и рекламиранју хемикалије и одређеног производа у 
складу са глобално хармонизованим системом за класификацију и обележаванје Службени 
Гласник Рс бр.64/10,26/11.Правилник о садржају безбедоносног листа Службени гласник РС 
бр.81/10.Списак класификованих супстанци Службени гласник Рс бр.82/10. Европска заједница; 
Упутство (ЕЦ) број 1907/2006РЕАЦХ, Упутство(ЕЦ)1272/2008/ЕЦ,Упутство(ЕЦ)бр.1999/45/Ец и 
Упутство(ЕЦ) бр.67/584/еец. 

15.2.Процена безбедности хемикалије, Нема података 
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Поглавље 16. ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

Савет о обуци, Особлје које рукује производом мора бити упознато са његовим 
карактеристикама,са принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ 
и принципима прве помоћи. Обезбедити поштовање свих националних/локалних регулатива 
приликом рада са производом.Овај безбедоносни лист је у складу са Европским директивама и 
применјивим у овом тренутку у свим земљама које посредно или непосредно извршавају 
имплементацију ових директива у свом националном законодавству.За детаље који су у овом 
документу дефинисани у складу са најновим сазнанјима које поседујемо у овом тренутку верује 
се да су коректни у време штампања. И ако је посвећена посебна пажнја за припрему овог 
документа не може се преузети одговорност за повреде или штете настале коришћенјем овог 
производа. Иако је овај документ припремит са посебном пажњом ми не дајемо никакве 
гаранције  и не вршимо никакве презентације тачности или комплетности информација датих у 
овом документу и не преузимамо никакву одговорност у погледу подобности ових информација 
за корисникове намене или за последице његовог коришћенја. Свако треба да установи 
погодност информација за њихову одређену намену. 

Клјуч/Легенда појмова; 

АЦГИХ –Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени 

АДНР—Европски споразум о превозу опасне робе водним путем 

АДР—Европски споразум о превозу робе друмским путем 

ЦАС-  Регистарски број хемикалије 

ЕЦ/Лист  Европсак листа 

 ЕУ—Европска унија 

ИАРЦ-Међународна агенција за истраживанје канцера 

ИАТА-Удруженје за међународни ваздушни саобраћај 

ИМДГ-Опасне материје за међународни поморски саобраћај 

ИМО-Организација поморског међународног саобраћаја 

РИД-Међународна норма за превоз опасних материја железницом 

ТWA- Просечна концентрација узорака у јединици времена 


