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1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието 
 

Търговско наименование: 
Ceresit СF 93 ПУ саморазливно подово покритие  

 
Предназначение: 

Саморазливното ПУ подово покритие е подходящо за спортни зали, като гарантира гладки и еластични 
подови настилки.  

 
Наименование на фирмата: 

Хенкел България ЕООД 
1700 София, бул. Симеоновско шосе 120 
Тел. (02) 806-39-00 
Email: henkel.bulgaria@bg.henkel.com 

 
Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист): 

Отдел „Проучване и развитие”, Хенкел България ЕООД 
Тел. (02) 939 98 15 

 
Телефони в случаи на спешност: 

(02) 939 98 15 или 806 39 00 между 9.00 ч и 18.00 ч от понеделник до петък 
150 (Бърза помощ) или (02) 51 53 409 (Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Пирогов”) 

 
 
2. Състав / информация за съставните вещества 
 

Полиолов компонент с минерални пълнители, пигменти, добавки – без разтворители. Не съдържа 
суровини, класифицирани като токсични.  

 
Декларация съгласно 91/155 ЕИО: 

Неприложимо  
 
 
3. Описание на опасностите 
 

Обща характеристика: 
Може да причини слабо дразнение на очите при контакт. 

 
 
4. Мерки за оказване на първа помощ 
 

Обща характеристика: 
Дрехи, замърсени с препарата, трябва да се свалят незабавно. 

 
След вдишване: 

Изведете пострадалия незабавно на чист въздух или му дайте кислород. 
След вдишване се консултирайте незабавно с лекар и покажете опаковката или етикета. 
 

След контакт с кожата: 
При контакт с кожата измийте засегнатите участъци старателно със сапун и 
обилно количество вода. Консултирайте се с лекар в случай на кожна реакция. 
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След контакт с очите: 

След контакт с очите, изплакнете незабавно с вода в продължение на 15 минути. 
След контакт с очите, изплакнете очите обилно с вода, като държите клепачите отворени, след това се 
консултирайте с лекар. 

 
При поглъщане: 

Изплакнете обилно устата с вода. 
Дайте на пострадалия голямо количество вода на глътки. 
Не предизвиквайте повръщане. 
Потърсете медицинска помощ при поява на оплаквания 

 
 
5. Мерки при гасене на пожар 
 

Подходящи средства за гасене на пожар: 
Устойчива на алкохол пяна, CO2, химически прахове, воден спрей. 

 
Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност: 

Водна струя. 
 
Специфични опасности, произтичащи от самия продукт, продукти на неговото разлагане или 
освобождаващи се газове: 

При пожар се отделя плътен черен дим. Излагането на въздействието на продуктите от разпадането може 
да създаде опасности за здравето.  

  
Специални предпазни средства за пожарникарите: 

Може да има необходимост от подходящ дихателен апарат. 
 

Допълнителна информация 
Охлаждайте застрашените контейнери с вода в случай на пожар. Не допускайте изтичане на водата за 
гасенето в канализационната система. 

 
 
6. Мерки при аварийно изпускане 
 

Лични предпазни мерки: 
Да се избягва образуването и вдишването на прах. 
Да се избягва контакт с кожата и очите. 
Носете лични предпазни средства. 
Пазете от източници на възпламеняване. Извършете справка с предпазните мерки, описани в 
раздели 7 и 8. 

  
Мерки за опазване на околната среда: 

Да се предотвратява проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни 
басейни и подпочвените води. 
При попадане във водите или канализацията да се уведомят съответните власти. 

 
Начини за почистване и събиране: 

Ограничете разпространението и съберете разлетия продукт с негоримо абсорбиращо вещество, 
например пясък, пръст, вермикулит, инфузорна пръст, а след това го прехвърлете в контейнер за 
обезвреждане съгласно местните разпоредби (виж раздел 13). За предпочитане почиствайте с детергент; 
избягвайте употреба на разтворители. 
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7. Работа с препарата и съхранение 
 

Работа с препарата: 
Осигурете достатъчен въздухообмен и/или смукателна вентилация в работните помещения. 
Избягвайте контакта с кожата и очите. Не консумирайте храна или напитки по време на работа – 
тютюнопушенето е забранено. Спазвайте законите за здраве и безопасност на работното място. 
 

Съхранение: 
Съхранявайте контейнерите плътно затворени, на сухо място, при температури между 10 и  
25 oC.Избягвайте температури над 50 oC и под 0 oC. Контейнерите трябва да се съхраняват на сухо 
място и затворени. Отворените контейнери трябва да се затварят внимателно и държат изправени за 
недопускане на течове.  

 
 
8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства 
 

Информация относно дизайна на системата: 
Не се изисква специална информация. 

 
Компоненти със специфични контролирани параметри: 

Няма. 
 
Лична защита: 

Съхранявайте далеч от хранителни продукти, напитки, тютюн и фуражи.  
Не консумирайте храна или напитки по време на работа. 
Измивайте ръцете си, когато прекъсвате работата и след приключването й.  
Съхранявайте работното облекло отделно.  
Сменяйте силно замърсеното или мокро облекло. 

 
Защита на дихателните пътища: 

Не е необходима 
 
Защита на кожата: 

Подходящо защитно облекло. Замърсеното или напоено облекло да се смени. 
 
Защита на ръцете: 

Защитни ръкавици от гума, пластмаса или PVC.  
 
Защита на очите: 

Да се използват защитни очила или защитна маска.  
 
 
9. Физични и химични свойства 
 

Общи характеристики: 
Състояние при доставка: течно 
Мирис: слаб, характерен 
Цвят: RAL цветове 

 
Физикохимични свойства: 
Плътност  1,50 ± 0.05 gr/cm3 (25 oC) DIN 53217/5 
Вискозитет 3000 ± 500 mPas (25 oC) DIN 53015 
Стойност на pH  неприложимо 
Температура на възпламеняване  > 100 oC DIN 53213 
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10. Стабилност и реактивоспособност 
 

Стабилност: 
Стабилен при препоръчителните условия на съхранение и работа (Виж раздел 7). 
Материали, които трябва да се избягват 
Съхранявайте далеч от оксидиращи средства, силно алкални и силно кисели продукти за 
недопускане на екзотермични реакции. 
 

Опасни продукти при разпадане: 
При излагане на високотемпературно въздействие може да образува опасни продукти от разпадане като 
въглероден окис и двуокис. 
дим, азотни окиси. 

 
 
11. Токсикологична информация 

 
Продуктът бе класифициран в токсилогично отношение въз основа на резултатите от изчислителната 
процедурата, описана в общата. Директива за препаратите ( 1999/45/EO) 

 
 
12. Информация за околната среда 
 

Обща информация за околната среда: 
Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни.  

 
 
13. Третиране на отпадъците 
 

Депониране на препарата: 
Замърсените опаковки трябва да се изпразват от всички остатъци и след подходящо почистване могат да 
се изпратят до инсталация за рециклиране. Непочистените опаковки трябва да се обезвреждат по същия 
начин както средата. Изгаряне на отпадъците или обезвреждане с одобрението на отговорните местни 
власти.  
  

След втвърдяване с изоцианати: 
Изгаряне на отпадъците или обезвреждане с одобрението на отговорните местни власти. 

 
 
14. Информация за транспортиране 

 



  Хенкел България ЕООД 
 
V: 002 

 
Ceresit CF 93 

 
Стр. 5 от 5 

 

  

Обща информация: 
Не представлява опасен товар. 
 
GGVSee/IMDG код :  --  
Номер по списъка на ООН :  --  
MFAG :  --  
EmS : -- 
PG :  --  
MPO : -- 
GGVE/GGVS : Клас --  
No. --  
RID/ADR :  
Клас --No. – 
ADNR :       
Клас -- No. – 
Cat – 
ICAO/IATA-DGR : без огранич. 
Декларация за сухопътен транспорт: -- 
Декларация за морски транспорт: -- 
Декларация за въздушен транспорт: -- 

 
Друга информация: 

Съхранявайте на сухо. Избягвайте нагряване над 50 oC. Избягвайте температури под 0 oC. Съхранявайте 
далеч от хранителни продукти, киселини и алкални вещества.  

 
 
15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за 
класификация и етикетиране) 
 

Етикетиране съгласно директивите на ЕИО: 
Правила за информацията и опаковането (CHIP)  

 
Символи за опасност: 

Не е предмет на разпоредбите за идентифициране. 
 

Регламент за запалимите течности (VbF) 
VbF-Клас : Не е опасен съгласно VbF 

 
Класификация относно замърсяването на водите 

Клас : - съгласно VwVwS 
 
Информация за международната правна уредба 
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Дания: PR-Nr. : 1108145 MAL-Код: 1-1 MAL-Код за готова смес: 0-3 
 

Национални разпоредби: 
Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на: 
− Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) 

(Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., с по-късни изменения) 
− Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и 

препарати (Наредба за КОЕ) (Oбн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., с по-късни изменения) 
− Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения 
− Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671) 
− Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за 

изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86) 
− Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62) 
− Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, 

бр.112) 
− Наредба на министъра на труда и социалната политика от 29.11.2002 г. за максималните концентрации 

и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от 18.12.2002 г.) 
− Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на 

Република България (Приета с ПМС №161 от 12.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 
1.01.2005 г.) 

− Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при 
работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. 

− Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от 
15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.). 

− Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични 
вещества, обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г. 

− Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 
− Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.) 
− Наредба №3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и 

министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.) 
 

 
16. Друга информация 
 

Допълнителна информация: 
Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в 
състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на 
изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства. 
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