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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО   
 

Наименование на 
веществото/препарата: 

MasterFix® Special Wallpaper Glue 

 

Употреба на 
веществото/препарата 

Свързващо вещество. 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 
 

Не е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/ЕО 

 
Други опасности: Няма 

 

 
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА 
 

Опасни вещества: 
 

Няма 

Компонент Количество  Класифициране  CAS# EO номер 

 
Каолин*  ≤ 6 % Не е класифициран 1332-58-7 310-194-1 

 
* Вещество с указана  работна гранична стойност за експозиция 

 

 
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 

След контакт с кожата: Избършете и измийте с вода 
След контакт с очите: 

 

Изплакнете обилно с вода в продължение на 10 минути. Очаква се само 

механично дразнене. Потърсете медицинска помощ при поява на 
оплаквания. 

 

След вдишване: 
 

Преместете пострадалия на свеж въздух. Потърсете медицинска помощ 
при поява на оплаквания. 

 
При поглъщане: Изплакнете устата и гърлото обилно с вода. Дайте на пострадалия 

голямо количество вода. 

 
Бележки към лекаря: След единични или неколкократни случаи на значително въздействие 

чрез вдишване да се изследва функцията на белия дроб. Няма 
специфичен антидот. Поддържащи грижи. Лечението се основава на 

преценката на лекаря в зависимост от реакцията на пациента. 
 

Възможни симптоми и 

ефекти: 

Прекомерната експозиция може да влоши съществуваща астма или 

други заболявания на дихателните пътища (емфизем, бронхит, синдром 
на реактивна дисфункция на дихателните пътища) 
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5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 

Подходящи средства за 

гасене: 

Сух прах, Пяна, Водна мъгла 

 

Специални предпазни 
средства за пожарникарите: 

Трябва да се носи автономен дихателен апарат и защитно облекло. Ако 
няма или не се използват защитни средства, гасете пожара от защитено 

място или от безопасно разстояние. 
 

Опасни продукти на горене: При горене на продукта се отделя гъст дим, който може да съдържа 
количества от изходния материал, неидентифицирани дразнещи 

съставки, както и Въглероден Диоксид (СО2) и Въглероден Оксид (СО). 

 

 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 

Лични предпазни мерки: В случай на образуване на прах се препоръчва използването на средства 
за дихателна защита. Маска с филтър тип: FFP2. 

 
Мерки за опазване на 

околната среда: 

Да не се допуска попадане в почвата, канавки, канализация, 

повърхностни и подпочвени води.  

Виж т.12 – Информация за околната среда. 
 

Начини за почистване: Съберете отпадъка в суха форма с прахосмукачка с взривозащитено 
изпълнение, като избягвате образуването на прах. Измийте обилно със 

студена/топла вода. 

 
Забележка: Мокрият материал създава хлъзгава повърхност. 

 

 
7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 

Работа с 
веществото/препарата: 

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химично 
вещество/препарат.  

Виж т.3 – Състав/Информация за състава  
Виж т.8 – Контрол на експозицията/Лични предпазни средства 

 

Съхранение: 
 

Съхранявайте продукта на сухо и хладно място, защитено от 
екстремални климатични условия. Съхранявайте опаковката добре 

затворена. 
Виж т.10 – Стабилност и реактивоспособност 

 

 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 
Гранични стойности на експозиция: 

 
Компонент  Списък  вид стойност 

Каолин  ACGIH TWA фракция, която може да се 
вдишва и издишва 

2 mg/m3 за съставна материя, без 
съдържание на азбест, с <1% кристален 

Силициев диоксид 

  BG OEL TWA вдишвана частица 6,0 mg/m3 
  BG OEL TWA фракция, която може да се 

вдишва и издишва 

3 mg/m3 

 

Лични предпазни средства   

Респираторна защита: В случай на образуване на прах се препоръчва използването на средства 
за дихателна защита. Маска с филтър тип: FFP2 

Защита на ръцете: Ръкавици 
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Защита на очите: Защитни очила със странични щитове 

Обща защита и хигиенни 
мерки: 

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа. Измивайте ръцете 
при приключване на работа и преди почивка, особено преди ядене, 

пиене или пушене. 

 

 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 

Външен вид: Прахообразно  вещество  

Цвят: Светло кремав 

Мирис:  Специфичен  
pH, 25 g/l: ~ 10,5 

Разтворимост във вода: Колоидно диспергиращ се в студена вода 
Експлозивни свойства на праха:  

Минимална енергия на запалване: < 100 mJ 
Минимална температура на запалване: 300 – 500 °С 

Температура на запалване при минимален  слой (5mm)   275 – 400 °С 

Максимално налягане на експлозия (Kst value)  50 – 200 bar.m/s 
St class 1 

Клас на възпламенимост 3 – 6 
Експлозивно свръхналягане, Pmax 6 -8 bar 

Начална температура на термично разлагане < 200 °С 

 
Забележка:  Поради растителният характер на продукта, експлозивните свойства на праха могат да 

бъдат различни. Параметрите са получени при разглеждането на предвидими промени в 
обстоятелствата. Въпреки това специфичните условия могат да доведат до висока 

температура и/или ниска влажност. В случай че продукта е поставен при такива условия, 
някои параметри на експлозия могат да бъдат негативно повлияни, което води до по-висок 

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

 

 
10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 
 

Условия, които трябва да се 

избягват: 

Статично електричество в присъствие на прах. 

Виж т.7 – Работа с веществото/препарата и съхранение 

Материали, които трябва да 
се избягват: 

Материали с окислително действие, силни киселини 

Опасни продукти при 
термично разпадане: 

Ако се използва директно, няма продукти от термично разпадане. В 
случай на пожар могат да се отделят въглероден диоксид (СО2), 

въглероден оксид (СО), Алдехиди, Алкохоли, Органични киселини 

 

 
11.  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Остра токсичност:  
Поглъщане  Смята се, че еднократната орална токсичност е извънредно ниска. Не се 

очакват опасности от случайно поглъщане на малки количества при 
нормално манипулиране. Еднократната орална LD50 не е установена 

Контакт с очите Дразнене или увреждане на роговицата поради механично действие. 

 
Контакт с кожата Няма дразнещо действие 

Еднократна дермална LD50 не е определена. 
 

Вдишване  Не се очаква ендократно въздействие на прах да бъде опасно. Повишено 
въздействие може да причини дразнене на горните дихателни пътища и 

белите дробове. 

 

 
12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Екотоксичност:  Не се очаква да е активно токсичен към водните организми. 
Устойчивост и 

разградимост: 

Очаква се продукта да бъде частично биоразградим. Част от продукта е 

инертен в околната среда. Очаква се повърхностно фоторазлагане при 
излагане на въздействието на слънчевата светлина.  

 

Подвижност: Не се очаква биоконцентрация поради относително високо молекулно 
тегло (по-голямо от 1000). В земната среда се очаква материала да 

остане в почвата, изложен на разпиляване от вятъра. Във водна среда 
материалът потъва и остава в утайката. 

 

 
13.  ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Обезвреждане на 
отпадъци/остатъци: 

Отпадъците/остатъците трябва да се третират в съответствие с 
регионалните и/или национални разпоредби.  

 

 
14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 

Сухопътен/железопътен 

транспорт (ADR/RID): 

Не е класифициран като опасен товар 

 
Морски транспорт 

(IMO/IMDG) 

Не е класифициран като опасен товар 

 
Въздушен транспорт 

(ICAO/IATA) 

Не е класифициран като опасен товар 

 

 

 
15.  ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

Класификация и 
етикетиране съгласно ЕИО: 

Не е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/ЕО и не се 
изисква задължително етикетиране 

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 
Национално 

законодателство: 

 

За продуктова информация на други езици на ЕС, включително 

подходящото национално законодателство, моля, свържете се с  

Провентусс България ООД 
 

 

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 продукта. 
Ако получателят впоследствие произвежда формулация, съдържаща продукти на Провентусс България ООД единствено получателят носи 
отговорност да прехвърли цялата съответна информация от Информационния 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 продукта към датата, посочена в настоящия документ. Провентусс България ООД не носи отговорност  за какъвто и да е дефект на 
продукта, 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 продукт – в различните страни, тъй като отразяват 
различните изисквания за съответствие. Ако имате някакви въпроси, моля, обърнете се към местния доставчик на Провентусс България ООД.  
 

 


