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1 Идентификация на веществото/сместа и на 
дружеството/предприятието 

 
1.1 Идентификатори на продукта 

Наименование на продукта: Перлфикс  (Perlfix) 
 

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и 

употреби, които не се препоръчват: няма данни 

Употреба на веществото/сместа 

Лепило на гипсова основа за залепване на сандвич панели за топлинна и звукоизолация, както и на  
плоскости. 

 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

 
Производител/Доставчик: 

Knauf Radika AD 

8-mi Septemvri, bb 

MK-1250 Debar 

Macedonia 

Teл: +389 46 839 200 

Fax: +389 46 831 650 

Дистрибутор: 

Кнауф България ЕООД 

Ул.“Ангелов връх“ № 27 

1618 София 

Тел: +359 2 91 789 10 

 

Информационен отдел: 

Отдел за техническа информация 

Tel: +389 2 3084 750 /виж т.16/ Е- 

Еmail: info@Knauf.com.mk 
 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Пирогов“ – 02/ 915 44 09. 

 

2 Описание на опасностите 
 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 
 

Класифициране съгласно (EС) № 1272/2008: 
Продуктът не е класифициран съгласно регламент CPL. 
 
Класификация съгласно Директива (ЕС) 67/548 или Директива (ЕС) 1999/45 
Не се прилага 

 

Информация относно особени опасности за хората и околната среда: 

Особени опасности не се споменават. 

 
2.2 Елементи на етикета 

 
Етикетиране съгласно (EС) № 1272/2008: Няма 

 

Пиктограми за опасност: Няма 
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Сигнална дума: Няма 

Компоненти на етикета определящи опасността: Няма 

 

Информация относно особени опасности за хората и околната среда: 

Особени опасности не се споменават. 

 

2.3 Други опасности 
Резултати от оценката на PBT и vPvB. 

PBT: Не е приложимо. 

vPvB: Не е приложимо. 
 

3 Състав / информация за съставките 
 

Химическа характеристика: Смес 
 

Описание: 

Пълнител от калциев сулфат – хемихидрат, варовиков прах, целуозен етер 

Опасни съставки: Няма 

 

Други компоненти: 

CAS-Nr. 7778-18-9 Калциев сулфат 

EINECS: 231-900-3 

Reg. nr.:01-2119444918-26-XXXX 
 

Забележка: 

Вещества с прагова стойност за експозиция на работното място: виж точка 8. 
 

4. Мерки за първа помощ 
 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Общи указания: Не се изискват специални мерки 

При вдишване: 

Осигурете чист въздух, консултирайте се с лекар в случай на оплаквания. 

При контакт с кожата: 

Измийте със сапун и вода. 

При контакт с очите: 

Изплакнете очите под течаща вода при отворени очи. Ако симптоматиката продължава се 

консултирайте с лекар. 

При поглъщане: 

Изплакнете устата, а после изпийте голямо количество вода. Потърсете лекарска помощ.  
 

4.2 Най - съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Няма информация 
 

4.3 Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение 

Няма информация. 
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5 Противопожари мерки 
 

Обща информация: 

 

5.1 Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства: Всички пожарогасителни средства са подходящи. 

Неподходящи пожарогасителни средства от съображения за сигурност: Няма 

 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Няма 

 
5.3 Съвети за пожарникарите 

Специални предпазни средства: Не са необходими специални мерки 

Друга информация: Продуктът не е горим. 

 

6 Мерки при аварийно изпускане 
 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

Не се изискват. 
 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска попадане на продукта в канализацията/повърхностни води/подпочвени води. 

 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

Да се събира сухо -  механично. 

 
6.4 Позоваване на други раздели 

Информация за безопасна работа виж раздел 7. 

Информация за лични предпазни средства виж раздел 8. 

Информация за третиране на отпадъците виж раздел 13. 

Продуктът се втвърдява при контакт с вода. 

 
7 Работа и съхранение 

 
 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: Не се изискват специални мерки 

Указания за предпазване от пожар и експлозия: Не се изискват специални мерки. 
 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включителни несъвместимости  

Изисквания за складове и контейнери: Няма специални изисквания.  

Съвети за общо съхранение: Няма. 

Други условия на съхранение:  

Да се съхранява на сухо в плътно запечатани опаковки. 

 
7.3 Специфични крайни употреби 

Няма информация. 

 

8 Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 
Допълнителна информация за устройството на техническите средства: Няма данни, виж т.7 
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8.1 Параметри на контрол 
 

Този продукт не съдържа съществени количества от материали, чиито критични стойности трябва 
да бъдат наблюдавани в работното пространство. 

 

Забележка: 

A = фракция, която преминава през алвеолите, E = фракция, която може да бъде вдишана 

Допълнителна информация: Листите валидни по време на производството,  са използвани за 
основа. 

 
8.2 Контрол на експозицията 

Общи предпазни и хигиенни мерки: Да се придържа към мерките за безопасност при работа с 
химикали. 

 

Лични предпазни средства:  

Предпазване на дихателните пътища: 

При образуване на прах да се носи предпазна маска FFP2. 

Предпазване на ръцете: 

Да се носят предпазни ръкавици при продължителен или повтаряем контакт. 

Материалът на ръкавиците трябва да бъде непропусклив и устойчив срещу продукта, който се 
приготвя. 

При избора на материал да се съблюдават времето и степента на пропускане на продукта 

през ръкавиците, както и остаряването им. 

Материал на ръкавиците: 

Памучни ръкавици импрегнирани с нитрил. 

Време на пропускане на материала: 

Точното време би трябвало да се установи от производителя и да се спазва. 

Предпазване на очите: 

В случай на разпръскване на продукта да се използват предпазни очила. 

Предпазване на тялото: 

Предпазно работно облекло 

 

9 Физични и химични свойства 
 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 

Обща информация 

Външен вид: 

         Форма прах 

         Цвят бял, бяло-бежов, бяло-сив 

         Мирис без мирис 

Граница на мирис Не е определена. 

ph-стойност : не е приложима в доставно състояние 

  

Промяна на състоянието: 

Точка на топене:   Не е приложимо. 

Точка на кипене/Обхват на кипене:   Не е приложимо. 

Пламна точка в °C  Не е приложимо.  

 

Възпламеняемост /плътно тяло, газ/  Не е приложимо. 

Температура на възпламеняване °C:  Не е приложимо. 
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Температура на разпад                                       Не е определена 

Самовъзпламеняемост:   Продуктът не е самозапалим.  

Опасност от експлозия: Продуктът не е взривоопасен.  

Налягане на парите: Не е приложимо. 

Плътност: 

Обемна плътност: 2,7 g/cm
2
 

 

Относителна плътност: Не е определена. 

Плътност на парите: Не е приложимо.  

Скорост на изпаряване: Не е приложимо. 

Разтворимост в / Смесимост с вода 3 g/l ( 20̊ С) 

  

Разпределителен коефициент (n-октанол/вода):  Не е приложимо. 

Вискозитет 

         Динамичен: Не е приложимо. 

         Кинематичен: Не е приложимо. 

 
9.2 Друга информация 

Топлинно разлагане на гипса на CaSO4 и H2O oт 1400
 С и на CaO  и SO3 oт 10000

 С 
 
 

10 Стабилност и реактивност 
 

10.1 Реактивност 

Няма информация. 
 

10.2 Химическа стабилност 

Термично разлагане / условия, които да се избягват: 

Не се разлага ако се съхранява и използва правилно.  

Да се избягва излагане на влага. 
 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Не са известни опасни реакции. 
 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Няма информация. 
 

10.5 Несъвместими материали 

Не са известни. 
 

10.6 Опасни продукти при разпадане 

Не са известни опасни продукти при разпадане . 
 

11 Токсикологична информация 
 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Допълнителна токсикологична информация: Нетоксичен 

 

12 Екологична информация 
 

12.1 Токсичност 

Токсичност за водните организми: 

Няма информация. 
 

12.2 Устойчивост и разградимост 

Няма информация. 
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12.3 Биоакумулираща способност 
 

Няма информация. 
 

12.4 Преносимост в почвата 

Няма информация. 

Друга екологична информация:  

Общи указания: 

Неразреден продукт или в големи количества да не се допуска да попада в канализацията или в 
водни басейни и подпочвени води. 

 
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 

PBT: Не е приложимо. 

vPvB: Не е приложимо. 
 

12.6 Други неблагоприятни ефекти: Няма информация. 
 

13 Обезвреждане на отпадъци 
 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Препоръка: 

Отпадъците да се третират съгласно официалните разпоредби. 

Европейски каталог на отпадъците: 

17 08 02 строителни материали на основата на гипс, 

различни от посочените в 17 08 01 

17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 

09 03  

Замърсени опаковки: 

Препоръка: 

Замърсените опаковки да се изпразнят, доколкото е възможно. След подходящо 

почистване те могат да бъдат рециклирани.  

 

14 Информация относно транспортирането 
 

14.1 Номер по списък на ООН (ADR, IMDG, IATA) 

Няма 
 

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН (ADR, IMDG, IATA) 

Няма 
 

14.3 Класове на опасност при транспортиране (ADR, IMDG, IATA) 

Няма 
 

14.4 Опаковъчна група (ADR, IMDG, IATA) 

Няма 
 
           14.5 Опасност за околната среда Не е приложимо. 
 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 

Не е приложимо. 
 

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78  

 

и кода IBC /ООН моделна регулация/. Не е приложимо. 
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15 Информация относно нормативната уредба 
 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 

Национални разпоредби:  

Клас на замърсяване на водите: 

         Клас на опасност за водите 1 слабо замърсяващо водите (VwVwS Germany 17.05.1999)) 
 

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес 

Не е направена оценка за безопасност на сместа. 
 

16 Друга информация 

 

Информацията се основава на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне и 
тя не представлява гаранция за свойствата на продукта и не е основа за законни договорни 
отношения.  

Информационният лист за безопасност е изготвен от: 

Knauf Radika AD, Debar, Macedonia 

Koнтакт: 

Техническа информация /виж т.1./ 

Обажданията към Кnauf Direkt ще се таксуват по местните или международни такси ако 
обаждането е от чужбина. Тези, които ползват мобилна мрежа ще бъдат таксувани по цените  на 
съответния мобилен доставчик – по неговите тарифи. 

 

Съкращения и акроними: 

 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning theInternational Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  

*Данните са променени спряно предходната версия 


