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I. Продукт 

Призначення Продукт призначений для склеювання, герметизації, ремонту та 
відновлення виробів із різноманітних матеріалів: усіх видів металів, 
дерева, кераміки, скла, скловолокна, пластиків, цегли, плитки, 
мармуру, штукатурки та інших. Підходить для відновлення відсутніх 
частин, заповнення вм’ятин, сколів, тріщин; реставрації всіх видів 
будівельних матеріалів, у т. ч. натурального та штучного каменю й 
бетону.  

Не підходить для поліетилену, склеювання посуду чи речей, що 
контактують із їжею.  

Виробник Хенкель Іберіка С. А., 

Корсега, 486-492, 08025, Барселона, Іспанія.  

II. Склад / Відомості про складники 

Загальний хімічний 
опис 

Двокомпонентна епоксидна шпаклівка. 

Склад Компонент А (зовнішній) – епоксидна смола, наповнювач, 
модифікуючі домішки. Компонент Б (внутрішній) – затверджувач 
амінного типу, наповнювач, модифікуючі домішки. 

Декларація про 
небезпечні елементи 

 

Номер 
CAS чи 
ін. код 

Хімічна назва 
субстанції 

Концентрація, 
% 

Попереджувальний 
символ, фрази типу R 
чи інша інформація 

25068-
38-6 

Епоксидна 
смола (MW  

≤ 700), 
бісфенол-а 
епіхлоргідрин 

< 25 Xі, N, R36/38, R43, 
R51/53 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Продукт класифікується як небезпечний у відповідності до чинної директиви з приготування 
(ЄС). 

Xi – «Речовина зі здатністю до подразнення». 

R36/38 – «Подразнює очі та шкіру». 

R43 – «Може спричинити підвищення чутливості шкіри». 

R52/53 – «Шкідливий для водних організмів, може спричинити тривалі побічні ефекти у 
водному середовищі. Особи, що страждають на алергічні реакції від епоксидів, мають уникати 
контакту з продуктом». 
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IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Загальні 
рекомендації  

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

Після вдихання  Вивести людину на свіже повітря та, у разі потреби, звернутися за 
медичною допомогою. 

Контакт зі шкірою Промити проточною водою з милом.  

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

При ковтанні Ретельно прополоскати ротову порожнину. Випити 1–2 склянки води. 
Проконсультуватися з лікарем. 

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Піна, сухий порошок, вуглекислий газ, розпилений струмінь води. 

Засоби 
пожежогасіння, які 
не можна 
застосовувати 

Струмінь води під високим тиском. 

Спеціальне 
оснащення для 
пожежних 

Захисне спорядження, автономні дихальні апарати. 

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

При згоранні можуть виділятися оксид вуглецю (СО) та двооксид 
вуглецю (СО2). 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

Заходи особистої 
безпеки 

Уникайте контакту з очима та шкірою. 

Захист довкілля Не допускати потрапляння в каналізацію, поверхневі чи ґрунтові 
води. 

Методи 
очищення/видалення 

Видалення механічним шляхом. 
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VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Уникати контакту зі шкірою та очима. Переконатися, що робочі 
приміщення добре вентильовані.  

Зберігання  Зберігати лише в оригінальній упаковці при температурі від +10 °С 
до +25 °С. Захищати від впливу прямого сонячного світла.  

Не зберігати разом із їжею або іншими їстівними речовинами (чай, 
кава, тютюн тощо). Берегти від дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Додаткова інформація 
для системного 
проектування 

Особливі заходи не потрібні. 

Захист тіла Відповідний захисний одяг. 

Захист органів 
дихання 

Не потрібний. 

Захист рук У разі короткочасного контакту (наприклад, захист від бризок) 
рекомендується використовувати захисні рукавички, зроблені з 
нітрилової гуми відповідно до стандарту EN 374 (товщина матеріалу 
– > 0,4 мм; час перфорації – > 240 хвилин). 

У разі тривалого чи повторного контакту час проникнення може 
суттєво скорочуватися в порівнянні з тим, що визначений у EN 374. 
Захисні рукавички завжди слід перевіряти на придатність до 
використання у певних робочих місцях (наприклад, механічний та 
термічний вплив, сумісність продуктів, антистатичний ефект тощо). 
Рукавички слід негайно замінити, щойно з’явилися перші ознаки 
зношування або прориву. Завжди слід дотримуватись вказівок та 
інформації, яку надають виробники та яка наведена в актуальних 
правилах виробничої безпеки. 

Захист очей Уникати контакту з очима. 

Спеціальні гігієнічні 
заходи 

Мити руки перед перервами в роботі та після закінчення роботи. 
Уникати контакту зі шкірою та очима. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Паста. 

Колір Cмола – світло-сірий, затверджувач – бежевий.  
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Запах Характерний. 

Фізичні та хімічні характеристики  

Розчинність (якісна) у 
воді (+20 °С) 

Продукт нерозчинний у воді. 

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

Згідно з технічними характеристиками, розпад не відбувається. 

Не нагрівати. 

Матеріали, яких слід 
уникати 

Реагує з окисниками, кислотами, лугами, амінами, спиртами. 

Небезпечні продукти 
розпаду  

У разі пожежі виділяються оксид вуглецю (СО) та двооксид вуглецю 
(СО2). 

XI. Токсикологічна інформація 

Загальна інформація Особи, що страждають на алергічні реакції від епоксидів, повинні 
уникати контакту з продуктом. 

Подразнення шкіри Подразнює шкіру. 

Подразнення очей Подразнює очі.  

XII. Екологічна інформація 

Загальна інформація Не викидати продукт у стоки, ґрунти чи водойми. 

Біологічний розпад  Продукт незначною мірою піддається біологічному розпаду. 

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Утилізувати продукт слід на заводі зі спалення чи переробки відходів 
(за попередньою згодою відповідальних місцевих органів). 

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Утилізацію здійснювати після повного спорожнення упаковки. 

XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація Продукт не класифікується як небезпечний.  
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XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

 

Коди небезпеки 
Xi – «Речовина зі здатністю до подразнення». 

Небезпечні елементи 
Епоксидна смола (MW ≤ 700), бісфенол-а епіхлоргідрин. 

R-коди 
R36/38 – «Подразнює очі та шкіру». 

R43 – «Може спричинити підвищення чутливості шкіри». 

R52/53 – «Шкідливий для водних організмів, може спричинити 
тривалу несприятливу дію на довкілля». 

S-коди 
S2 – «Тримати подалі від дітей». 

S24/25 – «Уникати контакту зі шкірою та очима». 

S26 – «У разі контакту з очима негайно промити великою кількістю 
води та звернутися за медичною допомогою». 

S37 – «Носити відповідні рукавички». 

S46 – «У разі ковтання невідкладно звернутися за медичною 
допомогою та показати лікарю цю упаковку чи етикетку». 

S61 – «Уникайте витоку в навколишнє середовище. Дотримуйтесь 
спеціальних інструкцій / листків безпеки продукту». 

Особлива інформація 
Містить епоксидні складники.  

Національні 
правила/інформація 

Продукт становить загрозу для водного середовища (згідно з WGK 
(Німеччина)).  

Xi – «Речовина зі 
здатністю до 
подразнення». 

 

 

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.  

 


