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1. Наименование на продукт, производител и фирма 

Данни за продукта 

Търговско наименование: БАУМАКОЛ ФЛЕКС УНИ 

    BAUMACOL FLEX UNI 
 

Употреба на продукта:Лепило за плочки 

Производител/доставчик: БАУМИТ България ЕООД 
    ул. България, № 38, 2100 – Елин Пелин, България 
    тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918 
За информацията относно продуктите:   продуктов мениджмънт: тел. +359 2 9266 911 
           e-mail: office@baumit.bg 

           Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч. 
 

Информация при спешен случай:  
Национален медицински координационен център: тел/факс: +02/80 50 300 
Единен европейски номер за спешни повиквания:  тел.: 112 

 

 

2. Възможни опасности 

- Обозначение за опасност: Xi Дразнещ 

- Специфични указания при опасности за човека и околната среда: 

R 36/38 Дразни очите и кожата 
R 43 При контакт с кожата е възможно развитие на чувствителност 

- Система на класифициране: 

Класификацията отговаря на актуалните списъци на ЕО като същевременно е 
допълнена с данни от фирмата и специализираната литература. 

 

 

3. Състав/Сведения за съставните компоненнти 

- Химическа характеристика 

- Обозначение: Циментосвързан лепилен разтвор 
- Съдържание на опасни вещества: 

65997-16-2 
EINECS:266-045-5 

Цимент Xi,   36/38-43 25-50% 

. 

 

4. Мерки при първа помощ 

- При вдишване: Интензивен достъп на свеж въздух . За по-голяма сигурност да 
се потърси лекар. 
При загуба на съзнание – поставяне и транспортиране в стабилно странично 
положение. 

- При контакт с кожата: Веднага да се измие с вода и сапун и добре да се 
изплакне. 

- При контакт с очите: Очите да се изплакнат с течаща вода в продължение на 
няколко минути при отворени клепачи. При продължителни оплаквания да се 
направи консултация с лекар.  

- При поглъщане: При продължителни оплаквания се консултирайте с лекар. 
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5. Пожарогасителни мерки 

Подходящи гасящи средства: Пожарогасителните мерки да се съобразят с 
околната среда. 

- Специална предпазна екипировка: Не се изискват специални мерки. 
 

 

6. Мерки при инцидентно разсипване 

- Лични предпазни мерки: Не се изискват. 
- Мерки за опазване на околната среда: 

Да не се допуска попадане в канализацията или във водоеми. 
При попадане във водоеми или канализация да се уведомят компетентните 
инстанции. 

- Начин на почистване/отстраняване: Почиства се механично. 
 

 

7. Начин на използване и съхранение 

- Начин на използване: 

- Указания за безопасна работа: Съдовете да се съхраняват плътно затворени. 
- Указания за предпазване от пожар и експлозия: Не се изискват специални 

мерки. 
- Съхранение: 

- Изискване към складовите помещения и опаковките: Да се съхранява само в 
оригинална опаковка. 

- Указания за съхранение едновременно с други продукти: Не се изискват. 
- Други изисквания към условията на съхранение: 

Съдовете да се държат плътно затворени. 
Да се пази от вода и въздушна влага. 

- Клас на съхранение: VbF-клас – отпада. 
 

 

8. Ограничаване на въздействието и лични предпазни средства 

- Допълнителни указания за оформяне на техническата уредба: Няма други  
изисквания, виж т. 7. 

- Съставни елементи, свързани с работното място, с контролируеми 

гранични стойности: 

Продуктът не съдържа значителни количества от вещества с подлежащи на 
контрол гранични стойности. 

- Допълнителни указания: За база са взети валидните при производството  
списъци. 

- Лични предпазни средства: 

- Общи предпазни и хигиенни мерки: 
Да се държи далече от храни, напитки и фуражи. 
Замърсено, изцапано облекло да се свали веднага. 
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват. 
Да се избягва контакт с очите и кожата. 
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- Дихателни защитни средства: Не се изискват. 
- Защитни средства за ръцете: Предпазни ръкавици. 
- Защитни средства за очите: Предпазни очила. 
- Защитни средства за тялото: Предпазно работно облекло. 

 

 

9. Физични и химични свойства 

- Форма:     прах 
- Цвят:      сив 
- Мирис:     няма 
- Изменение на състоянието 

Точка на топене/интервал на топене: не са определени 
Точка на кипене/интервал на кипене: не са определени 

- Пламна точка:    без приложение 
- Температура на запалване:  без приложение  ºC 
- Самозапалване:    продуктът не се самозапалва 
- Опасност от експлозия:   продуктът не е взривоопасен 
- Граници на взривоопасност: 

Долна:     без приложение  Vol %  
Горна:      без приложение  Vol % 

- Налягане на пари при 20ºС :  без приложение  hPa 
- Плътност:     не е определена 
- Разтворимост/Диспергиране във вода: неразтворим 
- Съдържание на разтворители: 

Органични разтворители:   0,0 %  
 

 

10. Устойчивост и реактивност 

- Условия, които не се допускат: При употреба съгласно предписанията не се 
разпада. 

- Опасни реакции: Не са познати опасни реакции. 
- Опасни продукти от разпадане: Няма. 

 

 

11. Токсикологични данни 

- Остра токсичност: 

- Първично дразнещо действие: 

върху кожата: Дразни кожата и лигавиците 
върху очите:  Дразнещо действие 

- Чувствителност: При контакт с кожата е възможно развитие на 
чувствителност 

- Допълнителни токсикологични данни: 

Въз основа на метода на определяне по Общата директива на ЕО за 
категоризиране  на производствата при последната й редакция, продуктът е със 
следните обозначения за опасности: Xi   дразнещ 
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12. Екологични данни 

- Общи указания: Клас на замърсяване на водата 1 (собствено класифициране): 
слабо замърсяващ водата. 
Да не се допуска неразреден материал или големи количества от него да 
попаднат в подпочвените води, във водоизточници или в канализацията. 

 

 

13. Указания при изхвърляне 

- Препоръка: Да не се изхвърля с битови отпадъци. Не се допуска попадане в 
канализацията. 
Да се предостави на събиращите специални отпадъци или да се транспортира 

 до място за събиране на проблемни вещества. 
- Кодов номер на отпадъка: 

31409 от ÖNORM S 2100 Строителни отломки (нестроителни отпадъци) 
Упътвания при изхвърляне: 
химико-физична обработка: не е подходяща 
биологична  обработка:   не е подходяща 
термична обработка:   не е подходяща 
депониране:     изисква се кондициониране 

- Непочистени опаковки: 

 
- Препоръка:  

Изхвърлянето да става съгласно наредбите на общинските власти. 
Замърсените опаковки изцяло да се изпразват. След подходящо почистване те 
могат да се рециклират. 

 

 

14. Наредби при транспорт 

- Сухопътен транспорт ADD/RID и GGVS/GGVE (задграничен / в страната) 

- ADR/RID-GGVS/E-клас: - 
- Воден транспорт IMDG/GGVSee: 

- IMDG/GGVSee-клас:  
- Замърсител на морската вода: не 
- Въздушен транспорт ICAO/TI и IATA-DGR: 

- ICAO/IATA-клас: - 
 

 

15. Наредби 

- Обозначение съгласно ЕИО-директивите: 
- Опознавателен символ и обозначение за опасност на продукта: 

Xi   Дразнещ 
- Определящи опасността компоненти при етикетирането: 

Цимент 
- R-фрази: 

36/38   Дразни очите и кожата. 
43 При контакт с кожата е възможно развитие на чувствителност. 
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- S-фрази: 

2         Да се пази от достъп на деца.  
25 Да се избягва допир с очите. 
26 При попадане в очите веднага да се изплакне грижливо с вода и да се 

консултира с лекар. 
29 Да не се допуска попадане в канализацията. 
60 Продуктът и неговата опаковка да се изхвърлят като опасен отпадък. 
64 При поглъщане устата да се изплакне с вода (само, ако пострадалият е в 

съзнание). 
- Национални разпоредби: 

Продуктът подлежи на класификация съобразно Закона за химикалите и 
произтичащите от него разпоредби. 
Обозначаването отговаря на класификацията според ЕС-директивите. 
Трябва да се спазват предписанията на Наредбата за реда и начина за оценка на 
риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества и на 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и произтичащите 
от него разпоредби във валидната към момента редакция. 

- Класификация по  VbF: отпада 
- Клас на замърсяване на водата: WGK 1 (собствено класифициране): слабо  

замърсяващ водата. 
 

 

16. Допълнителни данни 

Данните, изложени тук, се базират на днешното равнище на нашите знанията и 
не предлагат допълнителна застраховка относно свойствата на продукта. 
Съществуващите закони и разпоредби трябва да се спазват от ползвателя на 
нашия продукт на негова собствена отговорност. 
Означенията със звездичка (*) в лявата страна показват промяна спрямо 
предишната версия. 
 

- Важни R-фрази: 

36/38 Дразни очите и кожата. 
     43   Възможно развитие на чувствителност при контакт с кожата 

 

 


