
 
 
 
 
 
 
 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
Продукт: Дълбокопроникващ алкалоустойчив грунд за порести основи. 

 

Търговско наименование: weber.prim 801 Грунд / Eurolan TG2 

 

Производител: Saint-Gobain Weber GmbH 
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 
D-67059 Ludwigshafen 
++49(0)1805/93 23 7-9 
email: werner.wissmann@saint-gobain.com 

 
Вносител:   Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД 

Гр. Костинброд 2230 
Полето №6 
Тел: + 359 2 400 37 00 
Факс: + 359 2 400 37 05 
Email: office@weber.bg 

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

2. СЪСТАВ НА ПРОДУКТА 
 
Химическа характеристика 
Дисперсия на синтетични смоли. 
 
Опасни компоненти Няма 

  
 

3. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 
Продуктът не следва да бъде етикетиран на база на процедурата за 
съставяне на листове за безопасност предвидена в „Общи правила за 
подготовка” на Европейския съюз (последна валидна версия). 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Дата на издаване: 
 

28 ноември 2007 г. 

Последна редакция: 
14 декември 2009 г. 



GHS елементи на етикета Няма 

 
. 

4. МЕРКИ ПРИ ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 
Общи указания: 
Незабавно отстранете дрехите, замърсени с продукта 
 
При вдишване: 
Да се осигури свеж въздух. При необходимост да се потърси лекарска 
помощ. 
 
При контакт с кожата: 
Незабавно да се изплакне с вода и сапун. Принципно продуктът не дразни 
кожата 
 
При контакт с очите: 
Веднага да се измие продължително (няколко минути) и обилно с хладка 

вода (20-30 °C) . Да се потърси консултация с офталмолог, ако е 
необходимо.  
 
При поглъщане: 
Незабавно устата да се изплакне с вода и да се осигури свеж въздух . Да 
се потърси веднага лекарска помощ. 
 
Информация за предоставяне на лекаря: 
Няма 
 

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 
 
Всички възможни средства за гасене са приложими в зависимост от 
условията на средата 
 
Предпазни средства – в зависимост от условията на средата.. 
 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
Лични предпазни мерки: 
Да се носи предпазно облекло. 
 
Мерки за защита на околната среда: 
 Да не се  изхвърля в реки, водоеми, канализации.  
 
Методи за почистване: 
Да се абсорбира с материали, които поглъщат течности (пясък, 
диатомит, киселнни свързватели, универсални свързватели, 
стърготини). 
 
Събраният материал при почистване да се отстранява като отпадък в 
зависимост от нормативната уредба. 



За подробна информация за отстраняването вж. раздел 13 от 
настоящия документ. 

 
 

7. РАБОТА С ПРОДУКТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
Съхранение: 
Да се съхранява в плътно затворени оригинални опаковки, на прохладно и 
сухо. 
 
Изисквания към складовите помещения и опаковките: 
Да се съхранява единствено в оригиналните опаковки. 
 
Информация при съхраняване в общи складови помещения: 
Да се държи далеч в складовете от хранителни продукти. 
 
Допълнителна информация за условията на съхранение: 
Да се пази от замръзване. Да се пази от високи температури и от 
слъчево греене. 
 
 

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ 
И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
Съставки с гранични стойности, които изискват контрол и мониторинг 
при употреба на работното място 
Продуктът не съдържа съответни количества материал с критични 
стойности, които трябва да бъдат наблюдавани при употреба на 
работното място. 
 

 
Лични предпазни средства 

 
Общи предпазни и хигиенни мерки: 
Обичайните предпазни мерки при работа с химически вещества се 
прилагат. 
Да се пази далеч от хранителни вещества и напитки. 
Да се отстраняват замърсените дрехи веднага. 
Да се мият ръцете преди работните почивки и в края на работния ден. 
Да се избягва контакт с очите и кожата. 
Да не се яде или пие по време на работа с продукта. 
 
Защита на дихателните пътища: 
Не се изисква. 
 
Защита на ръцете: 
Носете предпазни ръкавици. Материалът на ръкавиците трябва да бъде 
непромокаем и устойчив на продукта по време на прилагането му. 
 



Материал на ръкавиците- правилният избор на ръкавици не зависи 
единствено от техния материал, но и от другите показатели за 
качество, които варират при различните производители. Материалът 
на ръкавиците следва да бъде тестван със самия продукт преди 
непосредствената му употреба. 
 
Защита на очите: 
Да се използват предпазни очилa. 
 
Защита на тялото: 
Да се носи предпазно работно облекло. 
 
 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
Обща информация: 
 

Външен вид, форма  Течност 

Цвят Светло син 

Мирис Специфичен, слаб 

Разтворимост  Напълно във вода 

рН стойност при 20 °C 8-9 

Плътност при 20 °C 1 g/cm3 

Вискозитет 
Динамичен при при 20 °C 

 
<40 mPas (DIN 53019) 

Органични разтворители 0.0 % 

Летливи органични съединения (ЛОС), 
А, ж) Грундове ППВО 

30/27 g/l 

Допълнителна информация Няма 

 
 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСПОСОБНОСТ 
 
Термална декомпозиция / Условия, които трябва да бъдат избягвани: 
Не настъпва декомпозиция, ако се използва по предписание 
 
Опасни реакции: 
Реагира с алкални вещества 
 
Опасни продукти след декомпозиция: 
Няма известни 
 
 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Няма данни за вредни влияния. 
 



Дразнещо действие: 
Не дразни кожата и очите. 
 
Сенсибилизация: 
Не са познати сенсибилизиращи ефекти. 
 
Допълнителна токсилогична информация: 
Когато се използва по предписания начин, продуктът няма вредни 
влияния, доколкото е известно на производителя. 
 
Продуктът не подлежи на допълнителна класификация според изискванията 
на ЕС. 
 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Да не се изхвърля в околната среда. Да не се позволява продуктът да 
достига до подземните води и канализацията. 
 
 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Продукта се третира като смесен строителен отпадък. 
 
Съгласно европейският каталог на отпадъците: 
 

Код Име на отпадъка 

08 01 12 Отпадъчна боя и лак 

 
Препоръка: 
Изпразнете замърсените опаковки изцяло. Опаковките могат да бъдат 
рециклирани след цялостно и пълно почистване. 
 
Препоръчителен почистващ агент: 
Вода, ако е необходимо да се комбинира с почистващи препарати. 
Опаковките се третират ,съгласно законовите разпоредби т.е съгласно 
Закона за управление на отпадъците. 
 
 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 
Land transport ADR/RID and GGVS/GGVE (трансгранични/вътрешни) 
ADR/RID-GGVS/E Клас: --- 
Морски транспорт IMDG/GGVSea: 
IMDG/GGVSea Class: --- 
Замърсител за морските води: Не 
Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: 
ICAO/IATA Class: --- 
UN "Model Regulation": --- 



Транспорт / Допълнителна информация: Не е опасен според изброените 
по-горе спецификации 

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ 
ДОКУМЕНТИ 

 
За този продукт не се прилагат разпоредбите на Директивите на 
Европейската комисия и на Правилника за опасните материали (Ordinance 
on Hazardous Materials (GefStoffV). 

 
 

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. 
 
За допълнителни въпроси по отношение на безопасната работа с 
продукта: 
 
За дистрибутора (вносителя): 
Г-н Ивайло Иванов, Сен Гобен Констракшън Продъктс 
Тел. +359 2 4003 722 
 
За производителя: 
Mr. Wissman +49-2363/399-210, Saint-Gobain Weber GmbH 
 
 


