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I. Продукт 

Призначення Продукт призначений для встановлення підвіконь і дверних рам; 
приклеювання стінових панелей із дерева, ПВХ, пробки, ізоляційних 
і декоративних панелей, плінтусів і декоративних фризів.  

Склеює цеглу, бетон, стиропор, дерево, метал, ПВХ, кераміку, ДСП, 
МДФ, пробку, гіпсокартон, пінопласт, полістирол, гіпс та інші 
подібні матеріали. Не підходить для поліетилену, поліпропілену, 
тефлону та аналогічних матеріалів. 

Виробник Філіал ТОВ «Хенкель Рус»,  

Росія, 187000, Ленінградська обл., м. Тосно, Московське шосе, 1; 
тел.: +7 (812) 326-16-10. 

ТОВ «Хенкель Рус»,  

Росія, 107045, м. Москва, Колокольниковий пров., 11; тел.: +7 (495) 
745-22-34.  

II. Склад / Відомості про складники 

Склад Поліакрилат (водна дисперсія), диспергатор, згущувач, біоцид, 
карбонат кальцію. 

Декларація про 
небезпечні елементи 

Не містить небезпечних речовин, що перевищують межі EU-
приписів. 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Небезпеки немає, якщо продукт використовується за призначенням. 

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Загальні рекомендації  Особливих вказівок немає. 

Після вдихання  Під час використання клею в побутових умовах небезпека 
інгаляційних отруєнь малоймовірна, зважаючи на низьку летючість, 
незначну токсичність і малий об’єм упаковки.  

Контакт зі шкірою Промити проточною водою, за можливості – із милом. Обробити 
шкіру засобом для догляду за шкірою. Негайно зняти забруднений 
продуктом одяг.  

Контакт з очима Негайно промити очі великою кількістю проточної води протягом 10 
хвилин. Якщо необхідно, звернутися до окуліста.  

При ковтанні  Ретельно прополоскати ротову порожнину, випити велику кількість 
води, проконсультуватися з лікарем. 
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V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Придатні всі вогнегасні засоби. 

 

Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Невідомі. 

Спеціальне 
оснащення для 
пожежних 

Не потрібне. 

Особливі небезпечні 
впливи, які 
виникають від самого 
продукту, продуктів 
згоряння або 
висхідних газів 

Немає. 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

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

Методи 
очищення/видалення 

Клей збирають у бак для відходів за допомогою матеріалів, що 
поглинають вологу (пісок, торф, деревна тирса). 

VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Особливих вказівок немає. 

Зберігання  Зберігати щільно закритим у сухому місці при температурі вище 0°С. 
Клас зберігання – VCI: 10. Берегти від дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Компоненти з 
питомими 
параметрами для 
робочих місць 

Відсутні. 

Додаткові вказівки з 
формування 
технічного 
устаткування 

Особливі заходи не потрібні. 

Індивідуальні засоби Забруднення шкіри змити великою кількістю води з милом. 
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захисту Скористатися засобом для догляду за шкірою. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Пастоподібна маса. 

Колір Білий.  

Запах Слабкий специфічний. 

Важлива екологічна інформація та дані з техніки безпеки 

Значення рН 8,0–10,0. 

Температура кипіння +100 °C. 

Відносна щільність 1,23–1,43/дм3/+20 °С. 

Розчинність у воді 
(+20°С) 

Змішується з водою.  

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

Не розпадається, якщо використовувати згідно з інструкцією.  

Матеріали, яких слід 
уникати 

Немає.  

Небезпечні продукти 
розпаду  

Немає. 
 

XI. Токсикологічна інформація 

Сильна токсичність Клей відноситься до малонебезпечних речовин 4-го класу небезпеки 
згідно з ДСТУ 12.1.007. Місцевим подразнюючим впливом на шкіру 
та слизові оболонки не відзначається. Алергенні властивості не 
виявлені.  

Використання клею в побуті відповідно до призначення є безпечним 
для здоров’я споживачів.  

XII. Екологічна інформація 

Біологічний розпад  Розпадається важко. 

Інші несприятливі 
впливи 

Не допускати потрапляння в стічні, ґрунтові води чи відкриті 
водойми: сильно отруйний для риб (однак за умов правильного 
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використання після дисперсійного тверднення – не отруйний).  

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Утилізація здійснюється відповідно до розпоряджень місцевих 
органів управління. 

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Утилізацію упаковки здійснювати після її повного спустіння.  

XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація Не входить до категорії небезпечних вантажів з точки зору RID, 
ADR, ADNR, IMDG, IATA – DGR. 

У випадку транспортування чи зберігання клею при мінусовій 
температурі перед застосуванням його необхідно витримати при 
кімнатній температурі до відновлення однорідної консистенції. Після 
відновлення клей повністю зберігає свої властивості. 

Класифікація та 
маркування /  

Попереджувальне 
маркування 

Згідно з правилами, не відноситься до категорії небезпечних 
вантажів. 

Національні приписи Не вважається горючою рідиною з точки зору «Правил поводження з 
горючими рідинами» (VbF). 

Клас небезпеки для води (Німеччина) – WGK1.  

XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

Символи небезпеки не потрібні.  

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. 

 


