
 
 
 
 
 
 
 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
Продукт: Циментово лепило за керамични плочки 

Търговско наименование: weber.col Флекс – F605, F625 

 

Производител: Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД 
Гр. Костинброд 2230 
Полето №6 
Тел: + 359 2 400 37 00 
Факс: + 359 2 400 37 05 

 
Телефони при спешност: 
Спешна медицинска помощ: тел: 150 
Токсикология “Пирогов”: тел: 02 / 915 43 46 
 
 

2. СЪСТАВ НА ПРОДУКТА 
 
Представлява суха прахообразна строителна смес на циментова основа, 
кварцов пясък, пълнители, полимер и целулозни адитиви. 

 

Описание CAS № Концентрация % маса EINECS 

Портланд цимент 65 997-15-1 над 20 % 266-043-4 

 
Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0.0002% от общото 
сухо тегло на цимента. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 

Xi: Дразнещ 

 

Специфични опасности за хора и околната среда: 

 

Продуктът реагира алкално с влагата, поради наличие на цимент. Да се 
носят предпазни средства. 
R 36 - Дразни очите; 
R 38 - Дразни кожата; 
R 41 - Риск от тежко увреждане на очите; 
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R 43 - Възможна чувствителност при контакт с кожата. 
. 

4. МЕРКИ ПРИ ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 
Общи указания: 

При злополука да се потърси веднага лекар и да се покаже етикета. 
 
При вдишване: 

Осигуряване на свеж въздух. При необходимост да се потърси лекарска 
помощ. 
 
При поглъщане: 

Незабавно да се изплакне с вода. При необходимост да се потърси 
лекарска помощ. 
 
При контакт с кожата: 

Веднага да се измие с вода. При необходимост да се потърси лекарска 
помощ. 
 
При контакт с очите: 

Продължително и обилно да се измие с вода. При необходимост да се 
потърси лекарска помощ. 
 
 

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 
 
Продукта е негорим. Мерките за гасене се съобразяват с пожара на 
околната среда. 
 
 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
Лични предпазни мерки: 

Да се носят противопрашни маски и предпазни ръкавици, да се избягва 
контакт с очите. 
 
Мерки за защита на околната среда: 

Да не се допуска образуването на прах. Да не се  изхвърля в реки, водоеми, 
канализации. При замърсявания на почвата да се уведомят съответните 
органи. 
 
Методи за почистване: 

Малки разпилени количества могат да се съберат механично. Големи 
количества трябва да се съберат и добре да се почисти мястото, 
материала се изхвърля на определените според закона места. 
 
Да се знае, че при контакт с вода материала втвърдява до 
къмъкоподобен продукт. 

 
 



 
 

7. РАБОТА С ПРОДУКТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
Работа с продукта: 

Да се осигури добро проветряване на работното място и да се носи 
работно облекло. 
 
Защита от пожар и екплозия: 

Да се предвидят противопожарни мерки. 
 
Съхранение: 

Да се съхраняват в плътно затворени опаковки в закрито и сухо складово 
помещение. 
 
 

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ 
И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
Граници на експозиция: 

 

Описание CAS Nr Вид Стойност Единица 

Портланд цимент 65 997-15-1 прах 5 mg/m³ 

 
Лични предпазни средства 

 

Общи предпазни и хигиенни мерки: 

Да се почистват ръцете преди почивка и след края на работа. 
 

Защита на дихателните пътища: 

Да се носят противопрашни маски. 
 

Защита на ръцете: 

Да се използват предпазни ръкавици. 
 

Защита на очите: 

Да се използват предпазни очилa. 
 

Защита на тялото: 

Да се носи работно облекло. Да се избягва контакт с кожата. 
 
 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
Обща информация: 

 

Външен вид  Прах 

Цвят Сив 



Мирис Специфичен 

Пламна температура  Не е определена 

Температура на самозапалване Не е определена 

Разтворимост  Частично във вода 

рН стойност Не е определена 

Долна /горна граница на експлозия Не е определена 

 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСПОСОБНОСТ 
 

Устойчив при нормални условия на работа и съхранение. 
Условия, които трябва да се избягват: Въздействие на влага. 
Вещества, коита трябва да се избягват: Не са определени. 
Опасни, разлагащи се продукти: Няма при правилно полагане. 
 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Няма данни за вредни влияния. 
 

Дразнещо действие: 

Дразни кожата , лигавицата и очите. 
 
Чуствителност: 
Няма сенсабилизиращо действие. 
 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Екотоксичност: 
При изпускане на големи количества от продукта и контакт с вода е 
възможна алкална реакция. 
 

Подвижност: 
При изпускане в пречисвателни станции да се неутрализира 
предварително. 
 
Други указания: 

Да не се допуска разлив в големи количества и при такива да се предпази 
от попадане в подпочвени и повърхностни води. 
 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Продукта се третира като смесен строителен отпадък. 
 

Съгласно европейският каталог на отпадъците: 

 

Код Име на отпадъка 



17 09 04 
Смесен строителен отпадък 

без замърсяване на околната среда 

Опаковките се третират ,съгласно законовите разпоредби т.е съгласно 
Закона за управление на отпадъците. 
 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 
Общи сведения: 

Не е опасен при транспортиране по смисъла на националните и 
международни транспортни предписания. 
 
Продукта не е подчинен на наредбите на ADR/RID. 
 

 

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ 
ДОКУМЕНТИ 

 
Съгласно действащите Наредби се изисква следното обозначаване на 
продукта за опасност. 
 

R - фрази: 

R 36 – Дразни очите; 
R 37 – Дразни дихателните пътища; 
R 38 – Дразни кожата; 
R 43 – Възможна чуствителност при контакт с кожата. 
 

S - фрази: 

S 2   – Да се пази далече от достъп на деца; 
S 24 – Да се избягва контакт с кожата; 
S 26 – При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и 

се потърси медицинска помощ; 
S 28 – След контакт с кожата, тя веднага да се измие обилно с вода; 
S 37 – Да се носят подходящи ръкавици; 
S 46 – При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се 

покаже опаковката или етикетът. 
 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Предоставените данни се основават на действителното състояние, 
познания, опит и дългогодишна практика при работа с тези материали. 
Информацията е съгласно действащото законодателство в Република 
България, Директивите на ЕС и съотвествие на Международни 
споразумения, относно произвеждания продукт. Тази информация се 
отнася само за посочения продукт и неговото безопасно приложение. 


