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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 
Версия: 1 

Ревизия: 31.07.2009 

 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО / ПРЕПАРАТА И 
ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Наименование на 
веществото или препарата: 

MasterFix® Mirror 
 

Употреба на 
веществото/препарата: 

Лепило 

Наименование на 
фирмата/предприятието: 

Мастер ООД 
9000 Варна, Западна Промишлена Зона 
+(359 52) 505 076 

Телефон за спешни случаи: Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
тел: 02 51 53 409   

 
 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 
Символи за опасност: 
Xi Дразнещ  
F Лесно запалим 
N Опасен за околната среда 
 
Информация за особени вредни влияния върху човека и околната среда: 
R38 Дразни кожата 
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 
ефекти във водната среда. 
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж 
 
Система за класификация: 
Класификацията е в съответствие с актуалните списъците на ЕС. Информацията е разширена 
с информация от техническата литература и от информация, предоставена от производителя 
и доставчиците. 
 
 

3.  СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА 
 
Описание: 
Лепило на основата на синтетичен каучук и смоли в силно запалими течности.   
 
 
Опасни вещества: 

Компонент CAS EINECS Концентра 
ция 

Класифи 
кация 

Калциев карбонат 471-34-1 207-439-9 25 - 50 - 
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Нафта (нефтена), 
хидродесулфурирана слабо, 

деароматизирана 

92045-53-9 295-434-2 20 - 30 Xn, Xi, N, F; 
R11, R38, 

R51/53, R65, 
R67 

Ацетон 67-64-1 200-662-2 < 2,5 Xi, F; R11, 
R36, R66, 

R67 
*Вижте пълния текст на R фразите в Раздел 16 

 
 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 
След вдишване: 
 

Изведете пострадалия на чист въздух и при 
необходимост направете изкуствено дишане. Дръжте 
пациента на топло. Консултирайте се с лекар, ако 
симптомите не изчезнат. 
В случай на изпадане в безсъзнание, поставете 
пациента в стабилно странично легнало положение за 
транспортиране. 

След контакт с кожата: Измийте с вода и сапун. 
След контакт с очите: 
 

Изплакнете с течаща вода, като държите клепачите 
отворени, в продължение на няколко минути, след което 
се консултирайте с лекар. 

При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане; Потърсете незабавно 
медицинска помощ. 

Може да се появят следните 
симптоми: 

Главоболие. 
Световъртеж.  
Сънливост. 
Стомашна или чревни нарушения. 

 
 

5.   ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
Подходящи средства за 
гасене: 

Въглероден диоксид (CO2), Гасяща прах или 
Разпръскваща водна струя  

Неподходящи средства за 
гасене по причини за 
безопасност: 

Плътна струя вода 

Специфични опасности, 
свързани с експозицията на 
веществото или препарата, 
продукти на изгарянето, 
отделящи се газове 

В случай на пожар може да се отдели: 
Въглероден окис (CO) 
В определени условия не могат да бъдат изключени 
следи от други токсични газове. 

Специални предпазни 
средства за пожарникарите: 

Носете автономен дихателен апарат.  

 
 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
Лични предпазни мерки: Опасен при разливане, тъй като създава хлъзгава 

повърхност и условия за подхлъзвания и падания. 
Осигурете подходяща вентилация. Използвайте 
устройства за дихателна защита срещу ефектите на 
пари/аерозол. Да се пази от източници на запалване. 

Мерки за опазване на Да не се допуска изпускане в канализационната мрежа 
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околната среда:  или води.  
Средства за почистване: Съберете механично. Изпратете за рециклиране или 

обезвреждане в подходящи съдове.  
 
 

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
Работа:  
Указания за безопасна 
работа: 

Да се осигури добра вътрешна вентилация, особено на 
нивото на пода (парите са по-тежки от въздуха). 

Информация за защита 
срещу пожар и експлозии: 

Съхранявайте далеч от източници на запалване - да не 
се пуши. Предпазвайте от електростатичен заряд. 

Съхранение:  
Изисквания към складовите 
помещения и хранилищата: 

Съхранявайте в хладно място. Да се осигури вентилация 
за хранилищата. 

Указания при общо 
съхранение:  

Няма особени изисквания 

Допълнителна информация 
за условията на съхранение:  

Съхранявайте в хладно място. Пазете хранилищата 
плътно затворени. 

 
 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
Допълнителна информация за необходимите технически съоръжения: Няма 
допълнителна информация, виж т.7 
Компоненти с гранични стойности на експозиция, които изискват наблюдение на 
работното място:  
Компонент CAS Норми за излагане 

 
Ацетон  67-64-1 WEL – краткотрайна експозиция  

3620 mg/m³, 1500 ppm 
          продължителна експозиция 
1210 mg/m³, 500 ppm 

 
Допълнителна гранични стойности на професионална експозиция за възможните 
опасности по време на работа: 
Компонент CAS Норми за излагане 

 
Хептан  142-82-5 WEL –  продължителна експозиция 

500 ppm 
 
Допълнителна информация: За база са използвани валидните списъци в момента на 

създаване на документа 
Лични предпазни средства  

Общи предпазни и хигиенни 
мерки: 

Избягвайте пряк или продължителен контакт с кожата. 
Измивайте ръцете преди почивките и при приключване 
на работа. 
Да се избягва контакт с кожата. По време на работа да 
не се яде, пие, или пуши. 

Респираторна защита: Използвайте подходящи средства за дихателна защита в 
случай на недостатъчна вентилация.  
При кратковременна експозиция или слабо замърсяване 
използвайте дихателна маска. В случай на интензивна 
или продължителна експозиция да се използува 
устройство за дихателна защита, което е независимо от 
околния въздух. 
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Филтър за кратковременна експозиция: Филтър АХ 

Защита на очите: Плътно прилепващи защитни очила. 
Защита на кожата: PVA или нитрилна ръкавици 

Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от 
материала, а и от допълнителни показатели за 
качеството и варира при различни производители. Тъй 
като продуктът представлява смес от няколко 
вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не 
може да бъде изчислена предварително и трябва да 
бъде проверявана преди употребата им. 

Защита на тялото: Работно облекло. 
 
 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
Външен вид: Паста с бежов цвят и мирис на въглеводороди 
Температура на топене Не е определена 
Температура на кипене: 56 °C 
Температура на 
възпламеняване: 

-18 °C (затворена чаша) 

Температура на самозапалване: > 200 °C 
Температура на декомпозиране: > 120 °C 
Самозапалимост:  Продуктът не е самозапалим при стайна температура. 
Експлозивни свойства: Продуктът не е взривоопасен. Възможно е образуването 

на взривоопасни смеси от парите, отделени от него и 
въздуха. 

Граници на експлозия: 
Долна 
горна 

 
1,1 Vol % 
13 Vol % 

Налягане на парите 20°C: < 250 hPa 
Относително тегло, 20°C: 1,1 
Разтворимост/смесимост с: 
вода 

 
Неразтворим 

Вискозитет: 
Динамичен, 20°C: 

 
350 000 mPa.s 

Съдържание на разтворители: 
Органични разтворители: 

 
28 % 

Съдържание на твърди 
вещества: 

72 % 

 
Горната информация не е предназначена за употреба при изготвяне на спецификацията на 
продукта. Свържете се с Мастер преди да напишете спецификациите. 
 
 

10.   СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

 
Термично разлагане / 
условия, които трябва да се 
избягват: 

Няма разлагане при използуване по предназначение. 
 

Материали, които трябва да 
се избягват: 

 

Опасни реакции: Реагира със силни окислители 
Опасни продукти при 
разпадането: 

Не са известни при стайна температура. 
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11.   ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Остра токсичност:  
Първично дразнене:  
на кожата: 
 

Повтарящ или продължителен контакт може да причини 
дразнене на кожата и дерматит. 
Дразни кожата и лигавиците. 

на очите: Няма дразнещ ефект 
Сенсибилизация: Не е известно сенсибилизиращо действие. 

 
 

12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Екотоксичност:  
Забележка: Вреден за риби 
Общи указания: 
 

Замърсяване на водите клас 2 (немски регламент) 
(собствена класификация): замърсяващ водите.  
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни 
басейни или в канализацията. 
Продуктът съдържа материали, които са вредни за 
околната среда. Токсичен за водни организми.  

 
 

13.  ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Обезвреждане на 
отпадъци/остатъци от 
продукт: 

Трябва да се изхвърлят в инсинератор за опасни 
отпадъци в съответствие с предписанията на 
компетентните ведомства. 

Код на отпадък: 14 06 03* 
Обезвреждане на 
опаковките: 

Изхвърляйте в съответствие с предписанията на 
компетентните ведомства.  

 
 

14.  ТРАНСПОРТНА ИНФАРМАЦИЯ 
 
Сухопътен/железопътен 
транспорт (ADR/RID): 

Клас 4.1 Твърди запалими вещества, саморазпадащи се 
вещества и твърди експлозивни десансибилизирани 
вещества 
UN 3175 Твърди вещества, съдържащи запалима 
течност (Хептан, Ацетон) 
Етикет 4.1 
Опаковъчна група II 

Морски транспорт IMDG: Клас 4.1 Твърди запалими вещества, саморазпадащи се 
вещества и твърди експлозивни десансибилизирани 
вещества 
UN 3175 Твърди вещества, съдържащи запалима 
течност  
Етикет 4.1 
Опаковъчна група II 
Замърсител за водите: Не 

Въздушен транспорт ICAO-
TI,  IATA-DGR: 
 

Клас 4.1 Твърди запалими вещества, саморазпадащи се 
вещества и твърди експлозивни десансибилизирани 
вещества 
UN 3175 Твърди вещества, съдържащи запалима 
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течност  
Етикет 4.1 
Опаковъчна група II 

 
 

15.   ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 
Класификация и 
етикетиране съгласно ЕИО: 
 

Продуктът е класифициран и обозначен в съответствие с 
директивите на ЕС. 

Означения за опасност: Xi Дразнещ  
F Лесно запалим 
N Опасен за околната среда 
 

Рискови фрази: R38 Дразни кожата. 
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и 
световъртеж. 
 

Фрази за безопасност: S7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре 
проветриво място. 
S23 Да не се вдишват парите. 
S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично 
електричество. 
 
Съвети за безопасност в случай на продажба на масовия 
потребител: 
S2 Да се пази далеч от достъп на деца. 
S46 При поглъщане да се потърси незабавно 
медицинска помощ и да се покаже опаковката или 
етикетът. 
S29 Да не се изпуска в канализацията 

 
 

16.    ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Фрази, касаещи риска в Раздел 3.  
 
R11 Лесно запалим. 
R36 Дразни очите 
R38 Дразни кожата 
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 
ефекти във водната среда. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 

     R66 Повтаряща се експозиция може да предизвика сухота и напукване на кожата 
R67 Парите могат да предизвикат  сънливост и световъртеж. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

стр 7 от 7 

 

 

Настоящият Информационен Лист за Безопасност е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) 
1907/2006, Директиви 67/548/EEC и 1999/45/EC и съответните им изменения, съгласно закони, 
наредби и административни постановления, свързани с класификацията, опаковката и 
етикетирането на опасни вещества и препарати. 

Отговорност на получателя на настоящия Информационен Лист за Безопасност е да се погрижи 
цялата съдържаща се в него информация да бъде правилно прочетена и разбрана от всички, които 
могат да използват, да работят, да изхвърлят или по някакъв начин да са в контакт с препарата. 
Ако получателят впоследствие произвежда формулация, съдържаща продукти на Мастер ООД 
единствено получателят носи отговорност да прехвърли цялата съответна информация от 
Информационен Лист за Безопасност на Мастер ООД в техните собствени Информационни Листи 
за Безопасност в съответствие с Директива 1999/45/EC. 

Цялата информация и инструкции, предоставени в настоящия Информационен Лист за 
Безопасност се основават на сегашните научни и технически познания за препарата към датата, 
посочена в настоящия документ. Мастер ООД не носи отговорност  за какъвто и да е дефект на 
препарата, ако съществуването на такъв дефект не е откриваемо, като се отчита сегашното 
състояние на научните и технически познания.  

Настоящият Информационен Лист за Безопасност е изготвен в съответствие с приложимото 
европейско законодателство. Ако закупите този материал извън Европа, където законодателството 
може да се различава, трябва да получите от местния доставчик на Мастер ООД Информационен 
Лист за Безопасност, приложими за страната, в която се продава и ще се използва продукта. 
Моля, отбележете, че външният вид и съдържанието на спецификациите за безопасност може да 
варират – дори и за един и същ препарат – в различните страни, тъй като отразяват различните 
изисквания за съответствие. Ако имате някакви въпроси, моля, обърнете се към местния доставчик 
на Мастер ООД.  
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