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1.1 Идентификатори на продукта 

Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 

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

не се препоръчват 

Употреба на веществото/сместа 

Лепило 

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител/доставчик: 

Knauf GmbH 

Knaufstraße 1 A 

8940 Weißenbach/Liezen  

050/567-187 

050/567-50187 

Даващо информация направление:   

Knauf GmbH 

sicherheitsdatenblatt@knauf.at     

         Дистрибутор: 

        Кнауф България ЕООД   ул.“Ангелов връх“ № 27 ;1618 София; тел:+359 2 91 789 10 

 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи: Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Пирогов“+359 2 91 544 09 

 

1 Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

mailto:sicherheitsdatenblatt@knauf.at
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Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 
 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008: 

Продуктът не е класифициран съгласно Регламента CLP. 

 

Специални указания за опасности за човек и околна среда: 

 

2.2 Елементи на етикета 

Елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: 

Продуктът не е класифициран и етикетиран съгласно Регламента CLP. 

 

Пиктограми за опасност: 

Сигнална дума: 

Указания за опасност: 

Препоръки за безопасност: 

Допълнителна информация: 

 

2.3 Други опасности 

 

Резултати от оценката на PBT и vPvB: 

PBT: 

Не е приложимо. 

vPvB: 

Не е приложимо. 

Химическа характеристика: Смеси 

Описание: 

Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси. 

 

Опасни съставни вещества: 

CAS-№: 2768-02-7 Триметоксивинилсилан 1 - 5 % 

EINECS: 220-449-8 
 Flam. Liq. 3, H226;  Acute Tox. 4, H332 

CAS-№ 13822-56-5 3- (триметоксисилил) пропиламин 1 - < 3 % 

EINECS: 237-511-5 
 Skin Irrit. 2, H315;  Eye Dam. 1, H318 

Допълнителни указания: 

 

Забележки: 

2 Описание на опасностите 

3 Състав/информация за съставките 
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Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 
 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Общи указания: 

При вдишване: 

Изведете пострадалия на чист въздух. При продължителна симптоматика се консултирайте с лекар. 

При контакт с кожата: 

Неподходящ почистващ препарат: разтворители, разредители 

Отстранете замърсеното облекло. Измийте добре кожата с много вода и сапун. 

При дразнене на кожата (зачервяване и т.н.) се консултирайте с лекар. 

При контакт с очите: 

При контакт с очите да се изплакне с течаща вода в продължение на няколко минути при отворен 

клепач и да се консултира с лекар. 

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 

При поглъщане: 

При поглъщане изплакнете устата и гърлото с вода.  

Не предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ. 

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

Не е налична друга важна информация. 

4.3 Указания за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално лечение 

 Не е налична друга важна информация. 

5.1 Пожарогасителни средства  

Подходящи пожарогасителни средства: 

CO2, пожарогасителен прах или водна струя.  

При по-голям пожар да се използва водна струя или устойчива на алкохол пяна. 

Неподходящи пожарогасителни средства: 

Няма такива 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

В случай на пожар могат да се образуват: въглеродни оксиди, серни оксиди, азотни оксиди, 

токсични газове. 

5.3 Съвети за пожарникарите 

      Защитна екипировка: 

Не вдишвайте газове от експлозии или горивни газове. 

Използвайте автономен дихателен апарат. 

 

Допълнителна информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Мерки за първа помощ 

5 Противопожарни мерки 
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Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 
 

6 Мерки при аварийно изпускане 

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

Използвайте подходящо защитно облекло по време на работа. Осигурете достатъчно проветрение. 

Избягвайте контакт с очите и кожата. 

Особена опасност от подхлъзване в следствие на разтопен/разлят продукт. 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска попадане в канализацията, почвата и подпочвените води. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

Попийте с хигроскопичен материал (напр. кизелгур). 

Механично събиране и изхвърляне на продукта. 

 

6.4 Позоваване на други раздели 

Информация за безопасна работа, виж раздел 7.        

Информация за лични предпазни средства, виж раздел 8. 

Указания за третиране на отпадъците, виж също така раздел 13. 

 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Осигурете добра вентилация/аспирация на работното място.  

Избягвайте контакт с очите и кожата. 

Съблюдавайте указанията върху етикета, осигурете добро проветрение на помещението. 

Указания за защита от пожар и експлозия: 

Не са необходими специални мерки. 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости        

Изисквания за сладови помещения и контейнери: 

Да се съхранява в оригиналната опаковка плътно затворен.  

Да се осигури добро проветрение в сладовите помещения. 

Указания за съвместно съхранение: 

Допълнителна информация за условията на съхранение: 

Да се съхранява на хладно и сухо място в плътно затворени контейнери. 

Клас на съхранение: 

 

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

7 Работа и съхранение 
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  Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 

 

8. Ограничения и контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

8.1 Параметри на контрол 

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности, свързани с работното място: 

MAK-стойности, съгласно GKV 2011 

CAS 67-56-1 метанол 

MAK  mg/m³ 260 / 1040 

4x15 min (Miw) 

Забележка: 

Допълнителни указания: 

 

8.2 Ограничения и контрол на експозицията 

Общи предпазни и хигиенни мерки: 

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. Да се съблече незабавно 

замърсеното и пропито облекло. Да се измият ръцете преди почивките и в края на работния ден. Да 

се избягва контакт с очите и кожата. 

Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. 

Лични предпазни средства: 

Защита на дихателните пътища: 

Не се изисква при нормално боравене с продукта. 

Защита на ръцете: 

 Защитни ръкавици  

Химически устойчиви защитни ръкавици 

Изборът на материала на ръкавици трябва да се направи съобразно времето на скъсване, 

стойността на пермеация (проникване) и тяхното разграждане. 

Материал на ръкавиците: 

нитрил 

Време на проникване на материала за ръкавици: 

Точното време на проникване следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва. 

Защита на очите:                  

Плътно прилепващи защитни очила. 

Защита на тялото:               

Защитно работно облекло
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Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 

 

9. Физични и химични свойства 

 

9.1 Информация относно основните химични и физични свойства                 

Обща информация 

Външен вид: 

          Форма пастообразна 

          Цвят бежов 

Мирис характерен 

Граница на мириса Не е определено. 

ph-стойност при 20°C: Не е приложимо. 

Промяна на състоянието: 

 Точка на топене/интервал на топене:     Не е определено. 

 Точка на кипене/интервал на кипене:     Не е определено. 

Точка на запалване в °C 98 

Запалимост (твърдо вещество, газообразно) 

Температура на възпламеняване в °C: 

Самовъзпламеняемост: 

Опасност от експлозия: Продуктът не е взривоопасен. 

Налягане на  парите: Не е определено. 

Плътност: Не е определено. 

Насипна плътност: 1,6g/cm³ 

Относителна плътност: Не е определено. 

Плътност на парите: Не е определено. 

Скорост на изпаряване: Не е приложимо. 

Разтворимост в/смесимост с вода:                Неразтворим във вода 

Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): Не е определено. 

Вискозитет: 

 динамичен:   Не е определено. 

 кинематичен:   Не е определено. 

9.2 Друга информация 

Продуктът не подлежи на самозапалване и не е взривоопасен. 
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Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 

 

10.  Стабилност и реактивност 

 

10.1 Реактивност 

Няма друга съществена информация за този продукт. 

10.2 Химическа стабилност 

Термично разлагане/условия, които трябва да се избягват: 

Не се разлага, ако се съхранява и използва правилно. 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Продуктът реагира с вода и образува метанол. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Да се пази от прекомерна топлина. 

Да се намали излагането на влага. 

10.5 Несъвместими материали 

Не са известни опасни реакции. 

10.6 Опасни продукти при разпадане 

При контакт с вода: метанол 

 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност: 

инхалативен ATE > 20 mg/l/4h изчислена стойност на изпарения 

Първичен дразнещ ефект: 

върху кожата: 

Няма налична информация. 

върху очите: 

Няма налична информация. 

Сенсибилизация: 

Няма налична информация. 

Допълнителни токсикологични указания: 

11 Токсикологична информация 
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Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 

 

12 Екологична информация 

 

12.1 Токсичност 

Водна токсичност: 

Няма налична информация. 

12.2  Устойчивост и разградимост 

Няма налична информация. 

12.3 Биоакумулираща способност 

Няма налична информация. 

12.4 Преносимост в почвата 

Няма налична информация. 

Други екологични указания: 

Общи указания: 

Клас на замърсяване на водите: 

1 

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води. Да се избягва 

изпускане в околната среда. 

12.5 Резултати от оценката на PBTи vPvB PBT: 

Не е приложимо. 

vPvB: 

Не е приложимо. 

12.6 Други неблагоприятни ефекти 

Да не се допуска попадането в подпочвените води, водните басейни и канализацията. 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Препоръка: 

Не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията. 

Европейски каталог на отпадъците: 

08 04 09  отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични  

разтворители или други опасни вещества 

Замърсен опаковъчен материал: 

Препоръка: 

Изхвърляне в съответствие с местните разпоредби.  

Да се изхвърлят всички опаковки, неподлежащи на почистване.  

13 Обезвреждане на отпадъци 
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Наименование на продукта: Vidiwall Fugenkleber 

 

14 Информация относно транспортирането 

 

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

отпада 

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

отпада 

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

отпада 

14.4 Опаковъчна група (ADR, IMDG, IATA) 

отпада 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 

Не е приложимо. 

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение ІІ от споразумението 

MARPOL 73/78 и Код IBC 

Не е приложимо. 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда 

Национални разпоредби: 

Клас на замърсяване на водите: 

WGK 1 слабо замърсяващо водите 

15.2 Оценка на безопасност 

Не бе извършена оценка за химическа безопасност на веществата в продукта. 

 
Настоящата информация е базирана на знанията и опита ни до момента, но не представлява гаранция за 

свойствата на продукта и не установяват договорни отношения. 

Важни изречения: 

H226 Запалими течност и пари. 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H332 Вреден при вдишване. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

GISCODE: 

Информационният лист е издаден от: 

Knauf GmbH, 8940 - Weißenbach/Liezen 

15 Информация относно нормативната уредба 

16 Друга информация 


