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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 

Версия: 2 

Ревизия: 10.01.2013 

 

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО   
 
Наименование на 

веществото или препарата: 
MasterFix® Montage 
 

Употреба на 
веществото/препарата 

Лепило 

Наименование на 

фирмата/предприятието: 

Провентусс България ООД 

1619 София, ул.Средорек N5 
тел: +359 2 957 1544 

Телефон за спешни случаи: Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" 

тел: +359 2 915 4409   
 

 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 
Силно запалим. 

Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 
Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. 

Изхвърляйте материала и неговите контейнери на места, предназначени за опасни и специални отпадъци  
 

 
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА 
 
Опасни вещества: 
 
Компонент CAS EINECS Концентрация Класификация 

 

Етил Метил Кетон (2 бутанон) 78-93-3 201-159-0 < 20 % F, Xi; R11, R36, R66, R67 

Нафта(нефт), хидрообработени 

леки фракции 

64742-49-0 265-151-9 < 10% Xn; R10, R65, R66 

Хексан смес от изомери  

(n-хексан < 5%) 

 

- 

 

- 

 

< 1,5% 

Xn, Xi, N, F; R11, R38, 

R51/53, R65, R67 

N - хексан 110-54-3 203-777-6 < 0,2 % Xn, Xi, N, F; R11, R38, R62, 
R48/20, R51/53, R65, R67 

Хептан 142-82-5 205-563-8 < 1% Xn, Xi, N, F; R11, R38, 
R50/53, R65, R67 

Циклохексан 110-82-7 203-806-2 < 10% Xn, Xi, N, F; R11, R38, 

R50/53, R65, R67 
*Вижте пълния текст на R фразите в Раздел 16 

 

 
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 

След вдишване: 
 

Изведете пострадалия незабавно на чист въздух. Потърсете медицинска 
помощ. 

 
След контакт с кожата: 

 

Промийте кожата с много вода и сапун. 

Свалете замърсените дрехи незабавно. 

Ако дразненето продължава потърсете медицинска помощ. 
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След контакт с очите: Изплакнете незабавно с много вода в продължение на 15 минути. 

Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ. 

 
При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. 

Потърсете медицинска помощ. 

 

 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
Подходящи средства за 

гасене: 

Разпръскваща водна струя, въглероден диоксид(CO2)  

 

Специфични опасности, 
свързани с експозицията на 

веществото или препарата, 
продукти на изгарянето, 

отделящи се газове 

Пълните опаковки могат да експлодират. Използвайте водна струя за 
охлаждане на рисковите контейнери. 

Парите на ксилена са по-тежки от въздуха и могат да се разпространят 
непостредствено над целия под. С въздуха образуват експлозивни смеси. 

Да не се допуска образуването на експлозивни концентрации на парите 

във въздуха. 
 

Специални предпазни 
средства за пожарникарите: 

Носете автономен дихателен апарат при топлинен срив на продукта от 
пожар или условия на висока температура за предпазване от 

продуктите, които се отделят при високата температура (COx; NOx; 
циановодород…) 

Пазете от източници на възпламеняване.  

 

 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 

Лични предпазни мерки: Избягвайте контакт с кожата и очите. 
 

Мерки за опазване на 
околната среда:  

Да не се допуска изпускане в канализационната мрежа. Този материал и 
неговата опаковка да се третират по безопасен начин.  

 
Средства за почистване: Продукта трябва да се събере предварително. Материалът и неговата 

опаковка да се третират по безопасен начин. 

 

 
7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 

Работа с препарата: Препоръчва се обща вентилация. Измивайте ръцете след работа с 
препарата. По време на работа да не се яде и пие. Пазете далече от 

източници на възпламеняване. Да не се пуши. 
 

Съхранение: 

 

Съхранявайте в хладно, сухо и добре вентилирано помещение. 

Съхранявайте контейнерите плътно затворени. 
Не употребявайте или съхранявайте заедно със силни киселини и силни 

основи. 
 

Неподходящи материали за 

опаковка: 

Не са известни. 

 

 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
Допустими граници на излагане на въздействие 

Компонент CAS Норми за излагане 
 

Етил Метил Кетон (2 бутанон) 78-93-3 VME (8h) : 200 ppm или 600 mg/m3 
VLE (15 min) : 300 ppm или 900 mg/m3 
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Хептан 142-82-5 VME (8h) : 400 ppm или 1668 mg/m3 

VLE (15 min) : 500 ppm или 2085 mg/m3 

Хексан смес от изомери  
(n-хексан < 5%) 

 VME (8h) : 500 ppm или 1800 mg/m3 
VLE (15 min) : Не определен 

N - хексан 110-54-3 VME (8h) : 20 ppm или 72 mg/m3 
VLE (15 min) : Не определен 

 

Технически средства за 
контрол: 

Вентилация. Виж Раздел 7 

Лични предпазни средства  

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 кожата: Предпазвайте от контакт с кожата. Носете защитни ръкавици. 

 

 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
Външен вид: Бежов 

pH: Не е приложимо 
Температура на възпламеняване: <  0 ˚C. 

Температура на самозапалване: Не е приложимо 

Температура на кипене: Не е приложимо 
Налягане на парите : Не е приложимо 

Относително тегло, g/cm3: 1,26 
Летливи органични съединения: 378 g/l 

 
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 Опасни реакции със силни киселини и силни основи. 
 

Опасни продукти при 
разпадането: 

Топлинен срив на продукта при пожар или условия на висока 
температура може да предизвика образуване на следните продукти на 

разлагане: COx; NOx, циановодород... 

 

 
11.  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Данни за веществото Етил 
Метил Кетон: 

 

При контакт с кожата: 
 

Няма налична информация. 

При вдишване: 
 

По библиографска информация дразни гърлото, очите и кожата (при 200 
ppm) 

При поглъщане: Няма налична информация. 

Сенсибилизация: Няма 

Канцерогенен ефект: Няма 

Мутагенен ефект: Няма 
Токсичност за 

репродукцията: 

Няма 
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12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Няма налична информация. 

 

 
13.  ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Обезвреждане на 

отпадъци/остатъци: 
 

Изхвърляйте материала и неговите контейнери на места, предназначени 

за опасни и специални отпадъци отпадъци. 

Обезвреждане на 
опаковките: 

Изхвърляйте съгласно местните и национални разпоредби.  

 

 
14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 

Сухопътен/железопътен 

транспорт (ADR/RID): 

ADR/RID 

UN 1133 
Адхезив 

Клас 3 
Опаковъчна група II  

 

 
15.  ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

Класификация и 

етикетиране съгласно ЕИО: 
 

 

Означения за опасност: F+ Силно запалим 
 

Рискови фрази: R11 Лесно запалим. 
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или 

напукване на кожата. 

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. 
 

Фрази за безопасност: S2 Да се пази далече от достъп на деца. 
S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. 

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно 

медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. 
S51 Да се използва само на проветриви места. 

 

 
 

16.  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Фрази, касаещи риска в Раздел 3.  
 
R11 Лесно запалим. 
R38 Дразни кожата. 

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
R62 Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция. 

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

R48/20 Вреден: опасност от тежко  увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез 

вдишване. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти във 

водната среда. 
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R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 

среда. 

 
 

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 Провентусс България ООД единствено получателят носи отговорност да прехвърли цялата съответна 
информация от Информационен Лист за Безопасност на Провентусс България 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. Провентусс България 
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 Провентусс България 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 Провентусс 

България ООД.  
 

 

 
 

 

 


