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1. Идентификация на продукта и предприятието 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Идентификация на опасностите 
Класификация на опасностите: Този продукт не е класифициран като опасен за здравето и околната среда 

съгласно критериите на ЕС. 
Елементи на етикета: Не са определени 
Други опасности: Високият pH във воден разтвор може да предизвика дразнене на кожата и 

очите. Частиците във въздуха по време на работа създават рискове за 
прахови експлозии и трябва да бъдат сведени до минимум чрез използването 
на добри работни практики. Вж. Раздел 7 за предложени начини на работа и 
технически контрол. 

 
3. Състав/Информация за съставките 
Химична характеризация: Продукт от скорбяла с консервант. 
 
Компоненти: Продуктът не съдържа вещества в количества, които изискват класификация като 

опасен продукт за здравето или околната среда съгласно критериите в 
съответните регламенти или директиви на ЕС. 

 
4. Мерки за оказване на първа помощ 
Обща информация: Не са известни остри или забавени неблагоприятни ефекти при нормална 

употреба. Ако обаче възникнат неблагоприятни ефекти върху здравето, 
потърсете медицинска помощ. 

 
Вдишване: Осигурете чист въздух. Потърсете медицинска помощ в случай на затруднено 

дишане. 
 
Поглъщане: Изплакнете устата и гърлото с обилно количество вода. Пийте вода. 
 
Контакт с очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете очите отворени с обилно количество вода 

в продължение на най-малко 10 минути. Потърсете медицинска помощ, ако 
симптомите продължат. 

 
Контакт с кожата: Измийте кожата с обилно количество вода. 
 

 
5. Противопожарни мерки 
Пожарогасителни средства: Подходящо е да се използва химически прах, пяна или водна мъгла. 
 
Опасности при експозиция: Продуктите от разлагането са в по-голямата си част въглероден диоксид, 

въглероден оксид и вода. 
  
Предпазни средства: Носете автономен дихателен апарат и предпазно облекло. 

 
6. Мерки при случайно изпускане 
Лични предпазни мерки: Не трябва да се допуска натрупване на прах.  
 Минимизирайте директния контакт с кожата и очите и предотвратете вдишваме. 
 
Предпазни мерки за околната среда: Не изхвърляйте в канализацията, повърхности води или подземни води. 
 

Наименование на 
веществото или препарата: 

MasterFix® Normal Wallpaper Glue 
 

Употреба на 
веществото/препарата 

Свързващо, сгъстяващо или фиксиращо средство за технически 
цели. 

Наименование на 
фирмата/предприятието: 

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

Телефон за спешни 
случаи: 

Национален токсикологичен информационен център 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина 
"Н.И.Пирогов" 
тел. +359 2 9154 233 
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Методи за почистване: Изметете продукта в суха форма или почистете с искроустойчива прахосмукачка. 
Не допускайте натрупване на прах. Влажният материал може да направи 
повърхността хлъзгава. 

 
7. Работа с продукта и съхранение 
Работа с продукта: Сведете до минимум образуването и натрупването на прах. Трябва да се 

извършва редовно почистване на работното място.  Вземете предпазни мерки 
срещу взрив на прах като използвате оборудване, проектирано в съответствие с 
правилата ATEX на ЕС. Работното оборудване трябва да бъде правилно 
заземено. Пазете от източници на огън. 
Екстремните локални условия като висока температура и/или ниска влажност 
могат да доведат до по-висок риск от взрив на прах. 

 
Съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо място в затворена опаковка. 

 
8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
Гранични стойности на експозиция: По отношение на скорбялата (9005-25-8): Вдишваем прах 4 mg/m3, общо 

инхалабилен прах 10 mg/m3 (средно претеглена стойност във времето (TWA) 8 ч.; 
граници на експозицията на работното място EH40/2005). 

 
Защита на дихателните пътища: При условия на наличие на вреден прах се препоръчват средства за защита на 

дихателната система (филтър FFP2). 
 
Защита на ръцете: Защитни ръкавици. 
 
Защита на очите: Защитни очила със странични протектори. 
 
Защита за кожата: Обикновен работно облекло. 
 
Контрол на експозицията на околната   
среда: Не позволявайте неконтролирано изпускане в околната среда; не е необходим 

доклад за химическа безопасност. 
 

9. Физични и химични свойства 
Външен вид: Бели или леко жълтеникави люспи 
Мирис: Лек характерен 
pH: ~11 (25 g/l вода) 
Разтворимост във вода: Разтворим в студена вода. 
 
Опасност от запалване на облак от прах 
Минимална енергия на запалване (MIE): >100 mJ  
Минимална температура на запалване (MIT):  300-500 ºC  
Константа на експлозия на прах (Kst): 50 - 200 bar.m/s  
Клас на експлозия на прах, ST:  1 
Свръхналягане на експлозия (Pmax): 6 - 8 бара Долна 
граница на експлозия (LEL): 30 - 60 g/m³  
 
Опасност от запалване на слой прах 
Температура на запалване на слой (LIT): 275 - 400 °C 

  Начална температура за термична нестабилност<200 °C 
 
 

10. Стабилност и реактивоспособност 
Стабилност:  Продуктът не се разлага при предвидими условия на употреба. 
Условия, които трябва да се избягват:  Избягвайте близост до източници на огън. 
Материали, които трябва да се избягват: Избягвайте контакт със силни оксидиращи агенти.  
Опасни продукти от разлагането:   В случай на пожар, пушекът от разлагането съдържа в по-голямата си част 

въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (CO) и вода (H2O). 
 

11. Токсикологична информация 
Остра токсичност: LD50 перорално: >2000 mg/kg (нетоксичен)  
Корозивни и дразнещи ефекти: Не са известни корозивни или дразнещи ефекти. Сенсибилизиращи 
ефекти: Не са известни сенсибилизиращи ефекти. 
Дългосрочни ефекти: Не са известни дългосрочни ефекти. 

 
12. Екологична информация 
Екотоксичност: EC50 Daphnia  >100 mg/l (нетоксичен).  
 48h EC50 алги >100 mg/l (нетоксичен). 



 

Информационен лист за безопасност 
В съответствие с Регламент 1907/2006/EО (REACH) 2015/830/ЕС 

Version: 3 
Revision: 08.03.2018 

 

 

Разградимост: Присъща и цялостна биоразградимост. Като краен резултат, продуктът се 
разлага напълно до въглероден диоксид, вода и минерали. 

Биоакумулация: Не се очаква (log Pow: <2) 
Клас опасност за водите (WGK): 1: ниска опасност за водите (самооценка) 

 
13. Обезвреждане на отпадъци 
Препоръка:  Обезвреждайте в съответствие с местните и националните разпоредби относно 

обезвреждането на отпадъци. 
 Европейски каталог на отпадъците:  07 07 99 Отпадъци от органични химични процеси, неупоменати другаде. 
 

14. Информация относно транспортирането 
Класификация на транспортирането: Продуктът не е класифициран като опасен товар за пътен транспорт (RID/ADR), 

морски транспорт (IMDG) и въздушен транспорт (IATA/ICAO). 
 

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба 
 
Класифициране, етикетиране и  
опаковане: Въз основа на химическия състав, наличните (чрез дедукция) данни и опит от 

експозиция, този продукт не е класифициран като опасен съгласно директивите 
на Европейската комисия 67/548/ЕИО  (DSD) или 1999/45/ЕО (DPD) (включително 
всички директиви за адаптиране), Глобалната хармонизирана система на ООН за 
класификация и етикетиране на химикали (GHS) и Регламент № 1272/2008 на ЕС 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 
(EU-GHS).  

 
Регламент REACH 1907/2006/EO: Продуктът е освободен от регистрация съгласно разпоредбите на член 2  
 от Регламент REACH 1907/2006/EО. Поради това не е извършена оценка на 

химичната безопасност.Този продукт не подлежи на разрешаване съгласно глава 
VII или на ограничение съгласно глава VIII. 

 
16. Друга информация 

 
Приложими R-фрази: Не са определени 
 
Информация относно версията: Променен формат. Промени във всички раздели. 
  Този Информационен лист за безопасност е съставен в съответствие с 

Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент 
(ЕО) № 453/2010.   

 
Комуникация по веригата: Препоръчва се получателят на настоящия ИЛБ да информира своя 

клиент, който ще използва продукта, за информацията, която се съдържа в 
настоящия документ, за предпочитане чрез предоставяне на копие от настоящия 
ИЛБ на клиента. 

 


