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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 
Версия: 1 

Ревизия: 02.12.2009 
 

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО   

 
Наименование на 
веществото или препарата: 

MasterFlex® Roof and Gutter Sealant 
 

Употреба на 
веществото/препарата 

Уплътнител 

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 
 
Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Директива 1907/45/ЕО  
 

 
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА 

 
Опасни вещества: Няма  
 
 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 
След вдишване: 
 

Изведете пострадалия на чист въздух. Ако е необходимо, направете 
изкуствено дишане. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска 
помощ. 
 

След контакт с кожата: 
 

Незабавно измийте кожата с много вода и сапун и изплакнете 
продължително. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска 
помощ. 
 

След контакт с очите: Изплакнете обилно с много вода, като държите клепачите отворени, в 
продължение на няколко минути. Ако дразненето продължава, 
потърсете медицинска помощ. 
 

При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата с вода и потърсете 
медицинска помощ. 

 
 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
Подходящи средства за 
гасене: 

Разпръскваща водна струя, въглероден диоксид(CO2), гасяща прах  
 

Неподходящи средства за 
гасене по причини за 
безопасност: 

Пълна струя вода 

Специфични опасности, 
свързани с експозицията на 

По време на пожар могат да се отделят: Въглероден Оксид (СО), 
Хлороводород (HCL). При определени условия не могат да бъдат 
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веществото или препарата, 
продукти на изгарянето, 
отделящи се газове 

изключени и следи от токсични газове. 

Специални предпазни 
средства за пожарникарите: 

Дихателен апарат 
  

 
 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
Лични предпазни мерки: Осигурете подходяща вентилация. Носете защитно облекло 

 
Мерки за опазване на 
околната среда:  

Да не се допуска изпускане в канализационната мрежа или 
водоизточници.   
 

Средства за почистване: Събере продукта механично. Използвайте за абсорбиране хигроскопичен 
материал (пясък, кизелгур, киселинни свързващи вещества, универсални 
свързващи вещества, дървени стърготини). 

 
 

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
Работа с препарата: Осигурете добра вентилация/изсмукване на работното място. Да се 

избягва контакт с очите и кожата. 
 

Информация за 
предпазване от експлозия и 
пожар: 

Съхранявайте далеч от източници на запалване. Да не се пуши. 

Съхранение: 
 

Осигурете добра вентилация за помещенията.  
 

Допълнителна информация: Съхранявайте контейнерите плътно затворени. Съхранявайте на хладно 
и сухо място. 

 
 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
Технически средства за 
контрол: 

Няма допълнителни данни. Виж Раздел 7 

Лични предпазни средства  

Обща защита и хигиенни 
мерки: 

По време на работа дa не се яде, пие или пуши. Измивайте ръцете си 
преди почивка и при приключване на работа. Избягвайте контакт с 
очите и кожата. 
 

Респираторна защита: В случай на превишаване граничните стойности на експозиция, носете 
подходяща маска. 
 

Защита на очите: Предпазвайте от контакт с очите. Носете защитни очила. 
 

Защита на ръцете: Носете защитни ръкавици. 
Защита на кожата: Носете работно облекло. 

 
 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
Външен вид: Черна паста със слаб мирис 
Температура на топене: Неопределима  
Температура на кипене: > 100 °С 
Температура на запалване: > 70 ˚C 
Температура на 
самовъзпламеняване: 

> 150 ˚C 
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Самозапалване: Продукта не е самозапалим при стайна температура 
Експлозивни свойства Не  
Налягане на парите : Не е приложимо 
Относително тегло, 20 °С g/cm3: 1,75 
Разтворимост във вода: Не е смесим или трудно смесим 
Съдържание на органични 
разтворители: 

< 1% 
 

 
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 
 
Стабилност: Препарата е стабилен при нормални условия на работа. 

 
Реактивност Не са познати опасни реакции 

 
Опасни продукти при 
разпадането: 

Не са познати опасни продукти при разпадане 

 
 

11.  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Остра токсичност:  
При контакт с кожата: 
 

Няма дразнещ ефект 

При контакт с очите: 
 

Слаб дразнещ ефект 

Сенсибилизация: Няма 
 
 

12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Обща информация: 
Клас за опасност за водите: 1 - слабо опасен за водите.  Да не се допуска изпускане в канализационната 
мрежа или водоизточници.   
 
 

13.  ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Обезвреждане на 
отпадъци/остатъци: 
 

Изхвърляйте съгласно местните и национални разпоредби. 

Обезвреждане на 
опаковките: 

Изхвърляйте съгласно местните и национални разпоредби.  

 
 

14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 
Не е класифициран като опасен товар 
 
 

15.  ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 
Класификация и 
етикетиране съгласно ЕИО: 
 

Спазвайте общите правила за безопасност при работа с химични 
вещества. Веществото не подлежи на класификация според 
изискванията на Европейските Директиви. 
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16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 
Настоящата информация се базира на сегашните ни познания. Все пак, тя не представлява гаранция за 
каквито и да е специфични свойства на продукта и не създава правно валидни договорни отношения. 

 
 
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 калсификацията, 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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