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I. Продукт 

Призначення Продукт призначений для приклеювання дзеркал усередині 
приміщень до всіх видів будівельних поверхонь (гіпсокартону, 
деревини, пофарбованих поверхонь тощо). 

Не підходить для акрилових обрамлень дзеркал і поверхонь стін, що 
обклеєні шпалерами. 

Виробник Хенкель Корпорейшн, 

32150, Джаст Імейджин Драйв, Ейвон, Огайо, США. 

II. Склад / Відомості про складники 

Загальний хімічний 
опис 

Клейовий розчин. 
 

Склад Синтетичний каучук, смоли, наповнювач, суміш аліфатичних 
вуглеводнів, толуол. 

Декларація про 
небезпечні елементи 

 

Номер 
CAS або 
інший код  

Хімічна назва 
субстанції 

Концент
рація, % 

Попереджувальний 
символ, фрази типу R та 
інша інформація 

67-64-1 Ацетон < 15 F – «Надзвичайно 
вогненебезпечно», Xi – 
«Подразнюючий вплив», 
R11, R36, R66, R67 

142-82-5 Гептан < 5 F – «Надзвичайно 
вогненебезпечно», Xi – 
«Подразнюючий вплив», 
Xn – «Шкідливо», N – 
«Небезпечно для 
навколишнього 
середовища», R11, R38, 
R50, R53, R65, R67 

64742-89-
8 

Сольвент-
нафта 
(нафтовий) 

< 5 F – «Надзвичайно 
вогненебезпечно», R11 

79-20-9 Метилацетат < 5 F – «Надзвичайно 
вогненебезпечно», Xi – 
«Подразнюючий вплив», 
R11, R36, R66, R67 

8052-41-3 Розчинник 
Стоддарда 

< 3 Xn – «Шкідливо», R65 
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111-65-9 Октан < 0,5 F – «Надзвичайно 
вогненебезпечно», Xi – 
«Подразнююча дія», Xn – 
«Шкідливо», N – 
«Небезпечно для 
навколишнього 
середовища», R11, R38, 
R50, R53, R65, R67 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Продукт класифікується як небезпечний відповідно до чинних приписів ЄС. 

Розчинники, що містяться в продукті, випаровуються в процесі його використання. Випари 
можуть створювати надзвичайно вогненебезпечні повітряно-парові суміші. 

Вагітним жінкам слід повністю уникати вдихання випарів і контактів зі шкірою. 

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Загальні рекомендації  У разі несприятливого впливу на здоров'я звернутися за медичною 
допомогою. 

Після вдихання  Вивести постраждалого на свіже повітря. Якщо симптоми 
збереглися, звернутися до лікаря.  

Контакт зі шкірою Промити проточною водою з милом. Негайно зняти забруднений 
продуктом одяг. 

Контакт з очима Негайно промити очі водою, накласти пов’язку зі стерильної марлі, 
звернутися до окуліста.  

При ковтанні Ретельно прополоскати ротову порожнину, випити 1–2 стакани води, 
проконсультуватися з лікарем. 

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

При займанні клею для гасіння пожежі застосовувати вогнегасник, 
пісок, кошму. Також підходять: двоокис вуглецю, піна, порошок, 
бризки води, тонкий водяний пил. 

У випадку пожежі охолоджувати картриджі за допомогою води. 
Прибрати продукт із небезпечної зони. 

Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Не можна застосовувати компактні водяні струмені (струмені води, 
що не розпилюються). 

Спеціальне 
оснащення для 
пожежних 

Киснево-ізолюючий протигаз і захисний костюм.  
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Особливі небезпечні 
впливи, які 
виникають від самого 
продукту, продуктів 
згоряння або 
висхідних газів 

У випадку займання можуть виділятися оксид вуглецю (СО) та 
двооксид вуглецю (СО2). Може утворюватися вибухонебезпечна 
повітряно-газова суміш. 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

Заходи особистої 
безпеки  

Забезпечити необхідну вентиляцію. Уникати контакту зі шкірою та 
очима. 

Захист довкілля Запобігати потраплянню продукту в стоки, відкриті водойми, 
ґрунтові води. 

Методи 
очищення/видалення 

Прибирати механічним шляхом. Утилізувати забруднений матеріал 
як відходи.  

VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Ретельно провітрювати робочі приміщення. Уникати джерел 
відкритого полум’я, іскор та інших джерел займання. Відключати 
електроприлади. Не палити, не проводити зварювальні роботи. Не 
зливати відходи в каналізацію. 

Зберігання  Зберігати продукт щільно закритим у сухому місці при температурі 
вище 0 °С. Ужити заходів для уникнення накопичення 
електростатичних зарядів. Берегти від дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Розміри меж вибухонебезпеки 

Компоненти, що потребують особливого контролю параметрів на робочому місці. 

Інгредієнт PPM мг/м3 Тип Категорія Позначки 

Ацетон       Вказано TRGS 900 

67-64-1 

Ацетон       Вказано EU-
2000/39/EC 

67-64-1 

Ацетон; 
пропан-2-он; 
ацетон 

500 1,200 Межа впливу на 
робочому місці 

2 TRGS 900 

67-64-1 
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Ацетон 500 1,210 Тимчасове 
середнє 
значення 

  EU-
2000/39/EC 

67-64-1 

Ацетон; 
пропан-2-он; 
ацетон 

    Класифікація 
короткочасного 
впливу 

Категорія I: речовини, для яких 
локалізований ефект має 
задану межу впливу на 
робочому місці, або для 
речовин із сенсибілізуючим 
ефектом у дихальних шляхах 

TRGS 900 

67-64-1 

Гептан  500 2,100 Межа впливу на 
робочому місці 

1 TRGS 900 

142-82-5 

Гептан      Класифікація 
короткочасного 
впливу 

Категорія I: речовини, для яких 
локалізований ефект має 
задану межу впливу на 
робочому місці, або для 
речовин із сенсибілізуючим 
ефектом у дихальних шляхах  

TRGS 900 

142-82-5 

N-гептан 500 2,085 Тимчасове 
середнє 
значення 

  EU-
2000/39/EC 

142-82-5 

Метилацетат 200 610 Межа впливу на 
робочому місці 

4 TRGS 900 

79-20-9 Під час порівняння зі 
значеннями меж впливу на 
робочому місці та зі значеннями 
BEL/БЕЛ не повинно бути  

 
   

ризику впливу на 
репродуктивну функцію  

Метилацетат     Класифікація 
короткочасного 
впливу 

Категорія II: речовини із 
резорбційним впливом 

TRGS 900 

79-20-9 
 

Додаткові вказівки з 
формування 

Забезпечити достатню вентиляцію/витяжку. 
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технічного 
устаткування 

Уникати відкритого полум’я, іскор і джерел займання. 

Індивідуальні засоби 
захисту 

Захист органів дихання 
Необхідний під час роботи з великою кількістю продукту. За умов 
недостатньої вентиляції необхідно використовувати дихальну маску. 
Фільтр – АХ.  

Захист рук 
Під час короткочасного контакту (наприклад, для захисту від бризок) 
рекомендовано використовувати захисні рукавички з бутилкаучуку 
відповідно до стандартів EN 374 (товщина матеріалу – > 0,7 мм; час 
утворення отворів – > 480 хвилин).  

У випадку більш тривалого або повторного контакту слід мати на 
увазі, що фактичний час проникнення може бути значно меншим за 
визначений EN 374. Захисні рукавички слід постійно перевіряти на 
предмет їхньої відповідності до застосування на певному робочому 
місці (наприклад, механічні або температурні удари, сумісність 
продуктів, антистатичні ефекти тощо). Рукавички слід негайно 
замінити за найменших ознак зношення чи розриву.  

Захист очей 
Захисні окуляри. 

Захист шкіри 
Відповідний захисний одяг.  

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Рідкий, в’язкий. 

Колір Бежевий. 

Запах Їдкий. 

Важлива екологічна інформація та дані з техніки безпеки 

Температура кипіння +100 ºC. 

Температура спалаху -17,78 °С (0 °F). 

Нижня 0,8% (V). 

Верхня 16,0% (V). 

Відносна щільність 1,165–1,295/см3/+20 °С. 

Розчинність у воді Частково розчинний. 
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(+20 °С) 

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

Не розпадається, якщо використовувати згідно з інструкцією. 

Матеріали, яких слід 
уникати 

Реагує з окисниками, відновлюваними речовинами, кислотами (в 
останньому випадку виділяються тепло та двооксид вуглецю). 

Небезпечні продукти 
розпаду  

Немає. 

XI. Токсикологічна інформація 

Сильна токсичність За умов належного зберігання продукту жодних небезпечних 
наслідків не передбачається. 

Дихальна токсичність Токсичність продукту зумовлена його наркотичним впливом під час 
вдихання. У випадку довготривалого чи повторного використання 
можливе нанесення шкоди здоров’ю. 

Подразнення шкіри Первинне подразнення шкіри (слабке подразнення, маркування не 
потрібне). 

Подразнення очей Первинне подразнення очей (слабке подразнення, маркування не 
потрібне). 

XII. Екологічна інформація 

Біологічний розпад  

 

Продукт містить полімерні компоненти, що здебільшого 
розпадаються.  

Загальна кількість органічних компонентів, що містяться в продукті, 
досягає значень нижче 60% БСК/ХСК чи виділення СО2 або нижче 
70% зменшення розчиненого органічного вуглецю в тестах на 
легкість біологічного розпаду. Порогові значення для «повного 
розпаду» (наприклад, за методом OECD 301) не отримані. 

Інші несприятливі 
впливи 

Не допускати потрапляння в стічні, ґрунтові води чи відкриті 
водойми. 

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Утилізація здійснюється відповідно до розпоряджень місцевих 
органів управління. 

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Переробляти дозволяється лише добре очищені упаковки із 
залишками продукту, що висохли чи затверднули, і без випарів 
розчинника. 
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XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація «Момент Монтаж для дзеркал» транспортують критим залізничним 
та автомобільним транспортом відповідно до правил перевезення 
вантажів, що діють на даному виді транспорту. Висота штабелю у 
вагоні не повинна перевищувати 2,0 м. 

Класифікація та 
маркування /  

Попереджувальне 
маркування 

Автошляховий транспорт (ADR) 
Клас: 3. 

Група упаковки: II. 

Класифікаційний код: F1. 

Номер ідентифікації небезпеки: 33. 

UN №: 1133. 

Етикетка: 3. 

Технічна назва: клейка речовина. 

Додаткова інформація: особлива умова 640D. 

Залізничний транспорт (RID) 
Клас: 3. 

Група упаковки: II. 

Класифікаційний код: F1. 

Номер ідентифікації небезпеки: 33. 

UN №: 1133. 

Етикетка: 3. 

Технічна назва: клейка речовина. 

Додаткова інформація: особлива умова 640D. 

Внутрішній водний транспорт (ADN) 
Клас: 3. 

Група упаковки: II. 

Класифікаційний код: F1. 

Номер ідентифікації небезпеки: 33.  

UN №: 1133. 

Етикетка: 3. 

Технічна назва: клейка речовина. 

Додаткова інформація: особлива умова 640D. 

Морський транспорт (IMDG) 
Клас: 3. 

Група упаковки: II. 

UN №: 1133. 

Етикетка: 3. 

EmS: F-E, S-D. 
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Речовина, що забруднює морську воду. 

Відповідна транспортна назва: клейка речовина. 

Повітряний транспорт (IATA) 
Клас: 3. 

Група упаковки: II. 

Вказівки для упаковки (пасажирські): 305. 

Вказівки для упаковки (вантажні): 307. 

UN №: 1133. 

Етикетка: 3. 

Відповідна транспортна назва: клейка речовина. 

Національні приписи Державні вказівки (Німеччина): WGK2, продукт небезпечний для 
водного середовища. 

Клас зберігання VCI: 3А. 

XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

Коди ризику 
F – «Надзвичайно вогненебезпечно».  

N – «Небезпечно для навколишнього середовища».  

R11 – «Легкозаймистий». 

R36 – «Викликає подразнення слизової оболонки очей».  

R38 – «Викликає подразнення шкіри». 

R50/53 – «Дуже токсичний для водних організмів, може викликати 
довготривалі негативні наслідки у водному середовищі». 

R65 – «Небезпечно: може завдати шкоди легеням при 
проковтуванні».  

R66 – «Неодноразовий контакт може призвести до висушування або 
розтріскування шкіри». 

R67 – «Випари можуть викликати сонливість і запаморочення». 

Xi – «Подразник» F – «Легкозаймистий» 

 

 
 

XVI. Інша інформація 

Наведені дані базуються на поточному рівні наших знань та стосуються продукту в тому стані, 
у якому його постачають. Наші продукти описуються з точки зору вимог техніки безпеки і, 
відповідно, не означають гарантію певних властивостей продукту. 
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