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1. Наименование на продукт, производител и фирма 
1.1. Търговско наименование:   БАУМИТ Нивело Куатро 

(Baumit Nivello Quattro) 
1.2. Химическо наименование:    

1.3. Производител: 

 

 

 

 

Доставчик: 

Baumit Romania Com S.R.L. 

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 

RO-061129 Bucuresti, Romania 

Tel: +40 21 350 01 06; Fax: +40 21 318 24 08 

БАУМИТ България ЕООД 

ул. България № 38,  2100 – Елин Пелин, България 

тел.: +359 2 92 66 911, факс: +359 2 92 66 918 

 

За информация по отношение на продуктите – 

продуктов мениджмънт: тел. +359 2 92 66 928 

e-mail: office@baumit.bg 
 

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

1.4. Спешна медицинска помощ: Национален медицински координационен център,  

тел: 02/ 80 50 300;  

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 

 

2. Възможни опасности 

2.1. Обозначение: Символ за опасност върху опаковката: Хi Дразнещ 

2.2. Специфични опасности: 

 

 

 

 

 

Класификационна система: 

Продуктът подлежи на задължително маркиране на базата на 

метода за оценка от "Общи насоки за категоризиране на 

препарати в ЕО" в последната валидна редакция. 

R 36/38 Дразни очите и кожата. 

R 43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

Класификацията съответства на актуалните листи на ЕС, но е 

допълнена с данни от 

специализираната литература и данни на фирмите. 

 

3. Състав/Сведения за съставните компоненти 
 Идентификация: Продуктът не е задължителен за класифициране 

Химическа характеристика: 

Означение EINECS 

№: 

%-но  

Съдържа-

ние 

Класи-

фикация 

Символ 

за 

опасност 

R-

фрази 

Калциев сулфат /анхидритен 

гипс/,  пясъци, добавки 

CAS: 

65997-15-1 

EINECS: 

266-043-4 

25-50% дразнещ 

 

R 37/38 

R43 

Формулировката на изложените указания за безопасност (R фрази) да се вземе от Глава 16 

„Списък на съответните R фрази“. 

 

 

 

 

Tel:+40
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4. Мерки при първа помощ 
4.1. Общи указания: Незабавно да се окаже помощ. 

4.2. При вдишване: Обилно подаване на чист въздух и обръщане за всеки случай 

към лекар. 

При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно 

странично легнало положение 

4.3. При контакт с кожата: Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване. 

4.4. При контакт с очите: Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в 

продължение на няколко минути. При продължаващи 

оплаквания консултиране с лекар. 

4.5. При поглъщане: При продължаващи оплаквания да се консултира с лекар. 

4.6. Указания за лекаря: -- 

 

5. Пожарогасителни мерки 
5.1. Подходящи гасящи средства в 

случай на пожар: 

СО2, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с 

по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива 

на алкохол пяна. 

5.2. Непригодни от гледна точка на 

сигурността гасящи средства: 

-- 

5.3. Специфични гасящи средства: -- 

 

6. Мерки при инцидентно разсипване 
6.1. Лични предпазни мерки: Не е необходима 

6.2. Мерки за опазване на околната 

среда: 

Да не се допуска попадането в канализацията или във води. 

При проникване във води или канализацията да се 

информират компетентните органи. 

6.3. Начин на почистване: Механично събиране. 

 

7. Начин на използване и съхранение 
7.1. Начин на използване: За създаване на равни и хомогенни основи преди полагане на 

подови покрития от всякакъв вид, дебелина на слоя 1-20 mm 

7.2. Съхранение: Да се съхранява в оригинална опаковка.  

Да се пази от въздушна влага и вода.  

Опаковките да се държат плътно затворени. 

 

8. Ограничаване на въздействието и лични предпазни средства 
8.1. Допълнителни указания за 

оформяне на техническата 

уредба: 

-- 

8.2. Съставни части със свързани с 

работните места подлежащи на 

следене гранични стойности: 

Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със 

свързани с работните места подлежащи на следене гранични 

стойности. 
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8.3. Лични предпазни средства: Общи предпазни и хигиенни мерки: 

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и 

фуражи. Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага. 

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се 

измиват. 

Да се избягва допир с очите и кожата. 

Дихателни защитни средства: не е необходимо 

Защитни средства за ръцете: препоръчителни 

Материал за ръкавици:  

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от 

материала, а и от други качествени характеристики и е 

различен при различните производители. Тъй като продуктът 

представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта 

на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това 

трябва да бъде проверявана преди употребата им. 

Време за проникване на материала за ръкавици 

Точното време на пробив следва да се узнае от 

производителя на защитни ръкавици и да се спазва. 

Защитни средства за очите: Защитни очила 

Плътно прилепващи защитни очила 

Защитни средства за тялото: Защитно работно облекло 

8.4. Общи предпазни мерки: Да се избягва по-продължителен контакт с очите и кожата 

8.5. Хигиенни мерки: Да се избягва контакт с хранителни продукти, при допир с 

кожата и очите да се измие с много вода 
 

9. Физични и химични свойства 
9.1. Външни белези: Форма:  прах 

Цвят:  сив 

Мирис:  няма 

9.2. Плътност: -- 

9.3. Насипно тегло на 

прахообразната субстанция: 

Около 1,2 g/сm
3 

9.4. Данни, касаещи сигурността: Пламна точка ºС:  без приложение 

Температура на запалване ºС: без приложение 

Самозапалване ºС:  без приложение 

Разтворимост във вода:   

Изменение на състоянието:   

Точка на топене ºС:  без приложение 

Съдържание на твърдо вещество: 100%  

 

10. Устойчивост и реактивност 
10.1. Опасни реакции: Реагира алкално с вода 

10.2. Термично разлагане /условия, 

които трябва да се избягват: 

Няма разлагане при използуване по предназначение 

10.3. Опасни реакции Не са известни опасни реакции. 

10.4. Опасни продукти на 

разлагането: 

Не са известни опасни продукти на разлагането. 

11 Данни 
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11. Токсикологични данни 
11.1 Токсичност: Първично дразнене: 

на кожата: Дразни кожата и лигавиците. 

на окото: Дразнещо действие. 

Допълнителни токсикологични указания: 

Въз основа на метода на изчисление на общата директива за 

класифицирането на ЕС за рецептурите в последната валидна 

редакция продуктът е свързан със следните опасности: 

Дразнещо 

Информация относно следващите групи потенциални 

последствия: 

Сенсибилизиране Възможна е сенсибилизация при контакт с 

кожата. 

 

12. Екологични данни 
12.1. Екология: Клас на замърсяване на водите (Германия) 1 (собствена 

класификация): слабо замърсяващо водите. 

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи 

количества в подпочвените води, водни 

басейни или канализацията. 

 

13. Указания при изхвърляне 
13.1. Изхвърляне: Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се 

допуска попадане в канализацията. 

Отстраняване в съответствие с предписанията на 

компетентните ведомства. 

Замърсени опаковки следва да бъдат оптимално изпразнени, 

след това след съответно почистване 

те могат да бъдат предадени за ново използуване. 

 

14. Наредби при транспорт 
14.1. Сухопътен транспорт: RID / ADR: безопасен товар 

14.2. Воден транспорт: безопасен товар 

14.3. Въздушен транспорт: безопасен товар 
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15. Наредби 
15.1. Обозначение съгласно  

ЕИО-директивите: 

 

 

 

 

 

Продуктът е класифициран и обозначен по директивите на 

ЕС/наредбата за опасните вещества. 

 Xi – дразнещ 

Определящи опасността компоненти за етикетиране: 

Портланд цимент, добавки 

R-фрази (указания за опасности): 

36/38 Дразни очите и кожата. 

43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

S-фрази (съвети за безопасност): 

2 Да се пази далече от достъп на деца. 

25 Да се избягва контакт с очите. 

26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с 

вода и да се потърси медицинска помощ. 

29 Да не се изпуска в канализацията. 

60 Този материал и неговата опаковка да се третират като 

опасен отпадък. 

64 При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако 

пострадалият е в съзнание). 

 

16. Допълнителни данни 
 Списък на съответните R фрази: 

36/38 Дразни очите и кожата. 

43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

Данните, изложени тук, се базират на днешното равнище на знанията ни и целят да опишат нашия 

продукт с оглед на възможните изисквания за сигурност. Те обаче не представляват гаранция 

относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Законовите разпоредби трябва да се 

спазват от ползвателя на нашия продукт на негова собствена отговорност! 

 


