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1. Наименование на продукт, производител и фирма 

1.1. Търговско наименование:   БАУМИТ БЕТОН КОНТАКТ  

( Baumit BetonKontakt ) 

1.2. Употреба:   Течен грунд като свързващ мост на гипсови машинни 
мазилки с гладки бетонови повърхности 

1.3. Производител/Доставчик: Производител: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH /Австрия/ 
A-2754 Waldegg / Wopfing 156 
Tel. + 43/2633/400-0 
Доставчик: Баумит България ЕООД 
2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 
тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918 
www.baumit.com 

1.4 За информацията относно 
продукта: 

продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД:  
тел. 02/ 9266 911; 
e-mail: office@baumit.bg 
Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч. 

1.5 Информация при спешен случай: Национален медицински координационен център,  
тел: 02/ 80 50 300;  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 

 
2. Възможни опасности 

2.1. Обозначение: Продуктът не е задължителен за класифициране според 
Директива 67/548/ЕИП съответно 1999/45/ЕС  

2.2. Специфични опасности: няма 

 

2. Състав/Сведения за съставните компоненти 

 Химическа характеристика: Дисперсия на свързващо вещество, кварцов пясък, вода, 
оцветяващ пигмент, консерванти и други добавки 

 Опасни вещества:  

 Bezeichnung EINECS Nr.: EINECS Nr.: Einstufung Symbol R-Sätze 

 Chlor,  
Мethyl 
Hisothiazol 
 

247-500-7 
220-239-6 

 

< 0,20 % 

 

дразнещ 
 

R 36/38, 
R43 

 

4. Мерки при първа помощ 

4.1. Общи указания: Бързо да се укаже помощ. 
4.2. При вдишване: Достъп на свеж въздух. При оплаквания да се потърси лекар. 
4.3. При контакт с кожата: При контакт с кожата веднага да се измие с вода и сапун. 
4.4. При контакт с очите: При допир с очите да се изплакне грижливо с много вода 

(около 10 мин.) и да се потърси лекар. 
4.5. При поглъщане: Веднага да се потърси лекар и да се предоставят етикета или 

опаковката. 
4.6. Указания за лекаря: Не е известно вредно въздействие поради дълга употреба. 

 

5. Пожарогасителни мерки 

5.1. Подходящи гасящи средства в 

случай на пожар: 

водна мъгла, пяна, въглероден диоксид 

5.2. Непригодни от гледна точка на 

сигурността гасящи средства: 

-- 

5.3. Специфични гасящи средства: -- 
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 Специални пожарогасителни 

мероприятия: 

Сместа е негорима. 

 
6. Мерки при инцидентно разсипване 

6.1. Лични предпазни мерки: Да се избягва допира с очите и с кожата. Да се носят 
индивидуални предпазни средства. Виж т. 8.3. 

6.2. Мерки за опазване на околната 

среда: 

Да не се допуска попадане в канализация, повърхностни или 
подпочвени води. 

6.3. Начин на почистване: Почиства се с материали, поемащи течности (напр.пясък, 
дървени стърготини и т.н.) Извозва се съобразно 
предписанията (виж 

 

7. Начин на използване и съхранение 

7.1. Начин на използване: Да се избягва контакт с очите и кожата чрез носене на лични 
предпазни средства съгл. т.8 

7.2. Съхранение: Да се пази от директна слънчева топлина и замръзване. 
Опаковката да се държи добре затворена. Да се съблюдават 
указанията на производителя по отношение на складирането. 

 

8. Ограничаване на въздействието и лични предпазни средства 

8.1. Допълнителни указания за 

оформяне на техническата 

уредба: 

-- 

8.2. Гранични стойности: -- 
8.3. Лични предпазни средства: Дихателни защитни средства:  

Защитни средства за ръцете:   предпазен крем за ръце 
Защитни средства за очите:    при опасност от разпръскване 
да се носят плътно затворени защитни очила. 
Защитни средства за тялото:  плътно затворено работно 
облекло и затворени обувки. 

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. Замърсеното 
работно облекло да се подмени. При работа да не се яде, пие, 
пуши. След работа и по време на почивка ръцете да се 
измиват основно. При силно запрашаване да се вземе душ. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1. Външни белези: Форма:                 вискозна течност 
Цвят:                    розов 
Мирис:                 неутрален 

9.2. Плътност: 1500 kg/m3 при стайна температура 
9.3. Насипно тегло на 

прахообразната субстанция: 

-- 
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9.4. Данни, касаещи сигурността: Пламна точка ºС:                      без приложение 
Температура на запалване ºС: без приложение 
Самозапалване ºС:                    негорим 
Разтворимост във вода:            смесва се 
Изменение на състоянието:     замръзва при 0 ºС 
                                                    кипва при 100 ºС 
Равнище на Ph/Забележка:      около 8,5 
Точка на топене ºС:                  без приложение 

 

10. Устойчивост и реактивност 

10.1. Опасни реакции: Не се разпада при нормално използване и съхранение 
10.2. Условия, които не се допускат: Да се пази от замръзване и твърде голямо нагряване 
10.3. Опасни продукти от разпадане: Не са известни 
10.4. Допълнителни данни: -- 

 

11. Токсикологични данни 

11.1 Токсичност: Продуктът не е изследван за остра токсичност. При надлежно 
боравене и използване съгласно указанията Баумит Бетон 

Контакт според нашия опит и наличната ни информация 
няма никакви вредни за здравето въздействия. 

 Дразнещо въздействие: Възможно е дразнене на кожата 

 Контакт с кожата: Многократният и продължителен контакт с кожата може да 
доведе до свърхчувствителност. 

 Контакт с очите: Дразнещо въздействие при контакт с очите. Възможно е 
механично увреждане на ретината от пълнежния материал. 

 
12. Екологични данни 

12.1. Екологична токсичност: Увеличение на рН-стойностите при изхвърляне на по-големи 
количества във вода. Възможно е нанасяне на щети върху 
водните организми поради употребените суровини.  
Други данни по отношение на екологията не са налични. 

 

13. Указания при изхвърляне 

13.1. Изхвърляне: Изгаря се като смет или специален отпадък. Втвърдилият 
материал се депонира също и на места за специални 
отпадъци. 
Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. 
Остатъците да не се изхвърлят в мивката или тоалетната. 
 

 Класифициране съобразно  

ÖNORM S 2100 - Европейски 
списък на отпадъците (ЕАV) 

Кодов номер на отпадъка по ÖNORM S 2100: 57303 
(отпадъци на базата на пластмасова дисперсия) 
080112 (Лакови и бояджийски отпадъци с изключение на 
тези, които попадат под 080111) 

 

14. Наредби при транспорт 

14.1. Сухопътен транспорт: RID / ADR:  безопасен товар 
14.2. Воден транспорт: безопасен товар 
14.3. Въздушен транспорт: безопасен товар 

 Специални защитни 

мероприятия: 

Да се пази от замръзване и директно слънчево греене. 
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15. Данни по отношение правни наредби 

15.1. Обозначение съгласно  

ЕИО-директивите:  

 

S-фрази: 

Символ за опасност: Продуктът не е задължителен за  
                                    класифициране 
 
S 2: Да се пази от деца 
S 46: При поглъщане веднага да се потърси лекарска помощ и 
да се покаже опаковката или етикета  

 Да се спазват указанията на Изпълнителя/Вътрешнозаводските предписания за охрана на труда и 
съответните разпоредби в последното им валидно издание. 

 

16. Допълнителни данни 

 Описание на съответните R-стойности: Следните R-стойности не представляват класифициране 
на сместа: 
R 36/38: Дразни очите и кожата. 
R 43: Възможно е сенсибилизиране 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 предлагат гаранция относно 
свойствата на продукта в юридически смисъл. Законовите разпоредби трябва да се спазват от 
ползвателя на нашия продукт на негова собствена отговорност! 

 

 

 

 

 

 
 


