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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
1.1 Идентификатор на продукта 
Търговско наименование: MasterFix Montage 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 
които не се препоръчват 
 
1.2.1 Идентифицирани употреби 
Сектор на употреба 
SU3 Промишлена употреба: употреба на вещества в самостоятелен вид или в смеси в промишлени 
обекти 
SU22 Професионална употреба: в публичното пространство (администрация, образование, 
развлечения, услуги, занаятчии) 
SU21 Потребителска употреба: Частни домакинства/широка общественост/потребители 
Категория на продукта: PC1 Слепващи вещества, уплътнители 
Категория на процеса: PROC4 Химическа продукция, при която възниква възможност за 
експозиция. 
Категория на освобождаване в околната среда: ERC5 Промишлена употреба, водеща до 
включване в или върху матрица 
Приложение на веществото/сместа: Слепващо вещество 
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
Провентусс България ООД 
1619София, ул.Средорек N5 
тел: +359 2 957 1544 
 
1.4 Телефонен номер при спешни случаи:  
Национален токсикологичен информационен център 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
тел. +359 2 9154 233 
 
 
РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите 
2.1 Класифициране на веществото или сместа 
 
Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
 
Flam. Sol. 1:   H228 Запалимо твърдо вещество. 
Skin Irrit. 2:  H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
STOT SE 3:  H336 Може да причини сънливост или световъртеж. 
Aquatic Chronic 3: H412 Вредно за водните организми с дълготраен ефект. 
 
2.2 Етикетни елементи 
Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 
Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно Регламента относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането. 
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Пиктограми за опасност 

  
GHS02    GHS07 
 
Сигнална дума: Опасност 
 
Определящи опасността компоненти на етикета: 
Въглеводороди в С7, n-алкани, изоалкани, циклични 
 
Предупреждения за опасност 
H228 Запалимо твърдо вещество. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H336 Може да причини сънливост или световъртеж. 
H412 Вредно за водните организми с дълготраен ефект. 
 
Препоръки за безопасност 
P210 Да се пази далече от топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други източници 
на възпламеняване. Пушенето забранено. 
P261 Избягвайте да дишате изпарения. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици. 
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, 
улесняваща дишането. 
P501 Изхвърлете съдържанието и контейнера в съответствие с местните разпоредби. 
 
Препоръчителни предпазни мерки: P102 Да се съхранява на недостъпно за деца място. 
 
2.3 Други опасности 
Резултати от оценката на PBT и vPvB 
PBT: Не е приложимо. 
vPvB: Не е приложимо. 
 
РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
3.2 Химическа характеристика: Смеси 
Описание: Слепващо вещство на базата на синтетични каучуци и смоли в силно запалими течности. 
- Опасни компоненти: 
- Опасни компоненти: 
EC номер: 927-510-4 
Рег. №: 01-2119475515-33 

Въглеводороди в С7, n-алкани, изоалкани, циклични 
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 

2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, 
H336 

15-25% 

CAS: 67-64-1 
EINECS: 200-662-2 
Рег. №: 01-2119471330-49 

Ацетон 
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 

2-5% 

 
Компоненти съдържащи се във въглеводороди с гранични стойности на експозиция  
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CAS: 110-82-7 
EINECS: 203-806-2 
Рег. №: 01-2119463273-41 

Циклохексан 
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; 

Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 
 
Допълнителна информация: За пълно описание на символите и фразите за опасност вж. раздел 16. 
 
РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ 
4.1 Описание на мерките за първа помощ 
След вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако е необходимо, направете изкуствено 
дишане. Дръжте пострадалия на топло място. Потърсете медицинска помощ ако симптомите не 
отшумят. 
В случай на загуба на съзнание, поставете пострадалия в стабилно странично легнало положение за 
транспортиране. След контакт с кожата: Измийте с вода и сапун. 
След контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути, като държите 
клепачите отворени. Потърсете медицинска помощ. 
След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане; незабавно потърсете медицинска помощ. 
 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 
Главоболие 
Световъртеж 
Сънливост 
Стомашно-чревни разстройства. 
 
4.3 Указание за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално лечение 
Няма друга приложима информация. 
 
РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
5.1 Пожарогасителни средства 
Подходящи пожарогасителни средства: CO2, пожарогасителен прах, воден спрей. 
Неподходящи пожарогасителни средства с оглед на безопасността: Вода с пълна струя. 
 
5.2 Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа 
В случай на пожар е възможно да се отделят: 
Въглероден оксид (СО) 
При определени условия на пожара не могат да бъдат изключени и следи от други токсични газове. 
 
5.3 Съвети за пожарникарите 
Защитно оборудване: Носете автономен дихателен апарат. 
 
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
Особена опасност от подхлъзване на изтеклия / разлетия продукт. 
Осигурете подходяща вентилация. 
Съхранявайте далеч от източници на запалване. 
Използвайте защитен респиратор срещу въздействието на изпарения/прах/аерозол. 
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Не допускайте попадане на продукта в 
канализацията или водните басейни. 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Съберете продукта механично. 
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Изпратете за преработване или унищожаване в подходящи съдове. 
 
6.4 Препращане към други раздели 
За информация относно безопасна работа с материала вж. раздел 7. 
За информация относно личните предпазни средства вж. раздел 8. 
За информация относно обезвреждането на отпадъците вж. раздел 13. 
 
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 
Осигурете добра вътрешна вентилация, особено на нивото на пода (Изпаренията са по-тежки от 
въздуха). 
Информация за защита от експлозии и пожари: 
Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. 
Защитете продукта срещу електростатични заряди. 
 
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Съхранение 
Изисквания, на които трябва да отговарят складовите помещения и съдовете: 
Съхранявайте на хладно място. 
Осигурете вентилация на съдовете. 
Информация за съхранение в общо складово помещение: Няма специфични изисквания. 
Допълнителна информация за условията на съхранение: Съхранявайте съда плътно затворен. 
 
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Няма налична допълнителна информация. 
 
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
Допълнителна информация за проектирането на технически системи: Няма други данни; вж. 
раздел 7. 
8.1 Контролни параметри 
Компоненти с гранични стойности, изискващи наблюдение на работното място: 
67-64-1 ацетон 
WEL Краткосрочна стойност: 3620 mg/m³, 1500 ppm 
 Дългосрочна стойност: 1210 mg/m³, 500 ppm 
CAS №  Обозначение на материала %  Тип  Стойност  Единица 
Допълнителни гранични стойности на професионална експозиция за възможни опасности по 
време на обработката: 
142-82-5 хептан 
WEL Дългосрочна стойност: 2085 mg/m³, 500 ppm 
 
Допълнителна информация: За база са използвани валидните към датата на издаване на 
документа разпоредби за гранични стойности на професионална експозиция. 
 
8.2 Контрол на експозицията 
Лични предпазни средства 
Общи предпазни и хигиенни мерки 
Измийте ръцете преди почивките и в края на работата. 
Избягвайте непосредствен или продължителен контакт с кожата. 
Избягвайте контакт с кожата. 
Да не се яде, пие, пуши докато се работи с продукта. 
 
Дихателно оборудване: 
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Използвайте подходящ защитен респиратор в случай на недостатъчна вентилация: 
В случай на кратко излагане или слабо замърсяване използвайте устройство с дихателен филтър. В 
случай на интензивно или продължително излагане използвайте защитен дихателен апарат, който е 
независим от циркулиращия въздух. 
Устройство с дихателен филтър за краткосрочна употреба: 
Филтър AX 
 
Защита на ръцете: 
PVA ръкавици с най-високо качество. 
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от други показатели за качество, 
които са различни при различните производители. Тъй като продуктът представлява смес от няколко 
вещества, устойчивостта на материала на ръкавиците не може да бъде изчислена предварително и 
затова трябва да бъде проверена преди употреба. 
Защита на очите: Плътно прилепващи очила. 
Защита на тялото: Защитно работно облекло. 
 
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
Обща информация 
Външен вид: 
   Форма:      Паста 
   Цвят:      Светло бежов 
Мирис:      няма 
 
Промяна в състоянието 
   Точка на топене/замръзване:  неопределени 
   Начална точка /Интервал на кипене:  56°C 
Точка на запалване:     -18°C (в затворена чаша) 
Температура на самозапалване:  > 200°C 
Температура на разлагане:   > 120°C 
Самозапалване:    Продуктът не се самозапалва при стайна температура. 
Опасност от експлозия:  Продуктът не е взривоопасен. Възможно е обаче да се 

образуват експлозивни смеси от въздух/пари 
Граници на експлозия: 
   Долна:      1 об.% 
   Горна:      13 об.% 
Налягане на парите при 20°C:  <250 hPa 
Плътност при 20°C:     1,34 
Разтворимост в/смесимост с 
   Вода:      Леко разтворим 
Вискозитет: 
   динамичен при 20°C:    250 000 mPa.s 
Съдържание на разтворител: 
   Органични разтворители:    25 ± 5% 
 
9.2 Друга информация: Няма друга налична информация. 
 
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивоспособност 
10.1 Реактивност: Няма друга налична информация. 
10.2 Химична стабилност 
Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват: 
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Не се разлага при използване съгласно спецификациите. 
10.3 Възможност за опасни реакции: Реагира със силни окислители. 
10.4 Условия, които трябва да се избягват: Няма друга налична информация. 
10.5 Несъвместими материали: Няма друга налична информация. 
10.6 Опасни продукти при разпадане: Не са ни известни такива при стайна температура. 
 
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти 
Остра токсичност: Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
Стойности LD/LC50 от значение за класифицирането: 
Въглеводороди в С7, n-алкани, изоалкани, циклични 
Орална  LD50   1700 mg/kg (плъх) 
Дермална  LD50  > 2000 mg/kg (заек) 
Инхалаторна   LC50/4 h  60 mg/l (плъх) 
 
Първично дразнещо действие: 
Раздразнение/корозия на кожата: 
Честият или продължителен контакт може да раздразни и да предизвика дерматит. 
Дразни кожата 
Сериозно увреждане/дразнене на очите: Може да предизвика дразнене. 
Дихателна или кожна сенсибилизация: Според наличните данни, критериите за класифициране не са 
изпълнени. 
CMR ефекти (канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията) 
· Мутагенност на зародишните клетки: Според наличните данни, критериите за класифициране не са 
изпълнени. 
· Канцерогенност: Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
· Репродуктивна токсичност: Според наличните данни, критериите за класифициране не са 
изпълнени. 
· STOT – единична експозиция: Може да причини сънливост или световъртеж. 
· STOT – повтаряща се експозиция: Според наличните данни, критериите за класифициране не са 
изпълнени. 
· Опасност от вдишване: Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
 
РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
12.1 Токсичност 
Токсичност за водната среда: Няма друга налична информация. 
12.2 Устойчивост и разградимост: Няма друга налична информация. 
12.3 Биоакумулираща способност: Няма друга налична информация. 
12.4 Преносимост в почвата: Няма друга налична информация. 
Екотоксични ефекти: 
Забележка: Вреден за рибите 
Допълнителна екологична информация: 
Общи бележки: 
Клас на опасност за водите 2 (според нормативите в Германия) (собствена класификация): опасен за 
водите. Не допускайте продуктите да достигат до подземни води, водни басейни или 
канализационни системи. 
Продуктът съдържа материали, които са вредни за околната среда. 
Вреден за водните организми. 
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 
PBT: Не са приложими. 
vPvB: Не са приложими. 
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12.6 Други неблагоприятни ефекти: Няма друга налична информация. 
 
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
13.1 Методи за третиране на отпадъците 
Препоръка 
Да се изхвърли в инсинератор за опасни отпадъци съгласно местните изисквания. 
 
Код на отпадъка: 08 04 09* 
 
Непочистени опаковки: 
Препоръка: Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните изисквания. 
 
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 

14.1 Номер по списъка на ООН 
ADR, ADN, IMDG, IATA UN3175 
14.2 Точно наименование на пратката по 
списъка на ООН 
ADR 
 
 
ADN 
IMDG, IATA 

 
 

3175 Твърди вещества, съдържащи запалима 
течност, некласифицирани другаде (хептани, 
ацетон) 
UN3175 
Твърди вещества, съдържащи запалима 
течност, некласифицирани другаде (хептани, 
ацетон) 

14.3 Клас(ове) на опасности при 
транспортиране 
ADR, IMDG, IATA 

 

(пиктограма) 
 
Клас 
 
 
 
Етикет 
ADN/R клас: 

4.1 Запалими твърди вещества, самореагиращи 
вещества и твърди десенсибилизирани 
експлозиви. 

4.1 
UN3175 

14.4 Опаковъчна група 
 
ADR, IMDG, IATA II 

14.5 Опасности за околната среда: 
Морски замърсител: Не 

14.6 Специални предпазни мерки за 
потребителите 
 
Код на опасност (Кемлер): 
EMS номер: 
Категория на съхранение: 

Внимание: запалими твърди вещества, 
самореагиращи вещества и твърди 
десенсибилизирани експлозиви. 
 
90 
F-A,S-I 
В 

14.7 Транспортиране в насипно състояние 
съгласно приложение II към MARPOL и Кодекса 
IBC Не е приложимо. 
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Транспорт / Други данни: 
ADR 
Ограничени количества (LQ) 
Изключени количества (EQ) 
 
 
 
 
 

Код за тунелни ограничения 
Ограничени количества (LQ) 
Изключени количества (EQ) 

 
1 кг 
Код: Е2 
Максимално нетно количество на вътрешна 
опаковка: 30 г 
Максимално нетно количество на външна 
опаковка: 500 г 
Е 
1 кг 
Код: Е2 
Максимално нетно количество на вътрешна 
опаковка: 30 г 
Максимално нетно количество на външна 
опаковка: 500 г 

 
Регламент на ООН: UN3175, твърди вещества, съдържащи 

запалима течност, н.у.к (хептани, ацетон), 4.1, II 
 
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 
15.1 Специфична за веществото или сместа нормативна уредба относно безопасността, 
здравето и околната среда 
Национални предписания  
Френска наредба относно летливите органични съединения (наредба № 2011-321): Клас А+ 
 
15.2 Оценка за химическа безопасност: Извършена е оценка за химическа безопасност. 
 
РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
Данните за базирани на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за 
конкретни свойства на продукта и не създават юридически валидно договорно правоотношение. 
Този информационен лист е в съответствие с европейските регламенти 1907/2006/EО и 
1272/2008/ЕО с техните изменения; съставен е съгласно приложение II към регламент 830/2015/EО. 
 
Фрази за опасност: 
H225 Силно запалими течност и пари. 

H302 Вреден при поглъщане. 

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните 
пътища. 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
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Отдел, издаващ ИЛБМ: Лаборатория 
Контакт: вж. раздел 1 
Преглед: 
Звездичка в полето на даден параграф означава изменения в сравнение с предишни версии. 
 
Съкращения и акроними: 
RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари 
ICAO: Международна организация за гражданска авиация 
ADR: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе 
IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари 
IATA: Международната асоциация за въздушен транспорт  
GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества 
EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества 
ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества 
CAS: Служба за химически абстракти (подразделение на Американското химическо дружество) 
LC50: Летална концентрация, 50% 
LD50: Летална доза, 50% 
PBT: Устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
vPvB: Много устойчиви и силно биоакумулиращи 
Flam. Liq. 2: Запалими течности, категория на опасност 2 
Flam. Sol. 1: Запалими твърди вещества, категория на опасност 1 
Acute Tox. 4: Остра токсичност, категория на опасност 4 
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 
STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция), категория на 
опасност 3 
Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване, категория на опасност 1 
Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - Хронична опасност, категория 2 
Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - Хронична опасност, категория 3 
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Приложение: Сценарий на експозиция 
 
Кратко заглавие на сценария на експозиция 
Сектор на употреба 
SU3 Промишлена употреба: употреба на вещества в самостоятелен вид или в смеси в промишлени 
обекти 
SU22 Професионална употреба: в публичното пространство (администрация, образование, 
развлечения, услуги, занаятчии) 
SU21 Потребителска употреба: Частни домакинства/широка общественост/потребители 
 
Категория на продукта 
PC1 Слепващи вещества, уплътнители 
PC9a Покрития и бои, разредители, средства за отстраняване на бои 
 
Условия за употреба: Според указанията за употреба. 
 
Продължителност и честота 
SU3 и SU22 / PC1 (слепващи вещества, уплътнители): 
8 часа/ден 
 
SU21, PC1 (слепващи вещества, уплътнители): 
До 1 път на ден, 365 дни годишно 
до 1 час на ден 
 
SU21 / PC1 (слепващи вещества, уплътнители) и PC9a (разтворители, разредители): 
До 1 път на ден, 3 дни в годината  
До 2 часа на ден 
 
Физически параметри: Преобладаващо хидрофобни. 
Физическо състояние: Течност 
Други условия на работа 
Други условия на работа, засягащи експозицията на околната среда 
Локален коефициент на разреждане в прясна вода: 10 
Локален коефициент на разреждане в морска вода: 100 
Спазвайте раздел 6 от информационния лист за безопасност (мерки за случайно изпускане). 
Други условия на работа, засягащи експозицията на работниците 
Вземете предпазни мерки срещу статично разтоварване. 
Да се пази от източници на запалване - Да не се пуши. 
Други експлоатационни условия, засягащи експозицията на потребителите 
SU3 и SU22 / PC1 (слепващи вещества, уплътнители): 
Концентрации до 100% 
 
SU21, PC1 (слепващи вещества, уплътнители): 
Концентрации до 30% 
 
Използвани/нанесени количества на събитие: 75 g 
Изложена повърхност на кожата: 35,73 cm2 
Обем на помещението: > 20 m3 
Осигурете добра обща вентилация (най-малко 0,6 въздушни смени на час) 
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SU21 / PC9a (разтворители, разредители): 
Концентрации до 50% 
Използвани/нанесени количества на събитие: 491 g 
Изложена повърхност на кожата: 857.5 cm2 
Обем на помещението: > 20 m3 
Осигурете добра обща вентилация (най-малко 0,6 въздушни смени на час) 
 
Други експлоатационни условия, влияещи на експозицията на потребителите при употребата 
на продукта 
Температура на нанасяне: стайна температура 
 
Мерки за управление на риска 
Защита на работниците 
Избягвайте директен контакт с кожата. Носете подходящи ръкавици изпитани по EN 374 при 
дейности, при които е възможен контакт с кожата. 
Да не се яде, пие и пуши при работа с продукта. 
 
Организационни защитни мерки 
Осигурете добра вентилация. Това може да бъде постигнато с използване на локална или 
обща изпускателна система. Ако тези мерки са недостатъчни за поддържане концентрацията 
на парите на разтворителя под границата за работното място, носете подходящ защитен 
респиратор. 
 
Лични предпазни мерки 
Да не се вдишват газове/дим/аерозоли. 
Използвайте подходящ защитен респиратор в случай на недостатъчна вентилация. 
Носете одобрени защитни ръкавици (EN 374); ако настъпи замърсяване на ръцете, незабавно 
измийте замърсяването на кожата. 
 
Мерки за защита на потребителите 
Осигурете правилно етикетиране. 
Защитни ръкавици 
Плътно прилепващи очила. 
Съхранявайте продукта заключен и недостъпен за деца. 
 
Мерки за опазване на околната среда  
Вода 
Не позволявайте навлизане на продукта в канализационната система. 
SU3: 
Ако продуктът се изхвърля в локална пречиствателна станция, не е необходимо пречистване 
на отпадните води. 
Пречистване на отпадните води на място (преди да освободи във водата), за постигане на 
необходимото ниво на пречистване: 96% 
 
Почва: Не допускайте замърсяване на почвата. 
Забележки: В случай на неволно изпускане на продукта: Виж раздел 6 от Информационния 
лист за безопасност. 
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Мерки за изхвърляне: Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с официалните 
разпоредби. 
Процедури за обезвреждане: Остатъците от продукта се изгарят като специални отпадъци. 
Ръководство за потребителите надолу по веригата: За оценка на риска могат да се 
използват инструментите, препоръчани от ECHA. 


