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I. Продукт 

Призначення Швидко, надійно та в будь-якому поєднанні склеює залізо, сталь, 
алюміній, мідь, усі види металів та їхніх сплавів, інші матеріали. 
Оптимальний для усунення тріщин і протікань у трубах, закладання 
пор та отворів між склеєними поверхнями ті інших дефектів при 
ремонті автомобілів, меблів та інших виробів, а також кріплення 
різних матеріалів. 

Не підходить для поліетилену, поліпропілену, тефлону, 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 

Епоксидний клей.  

Склад  Компонент А – епоксидна смола, модифікуючі добавки. Компонент Б 
– затверджувач на основі полімеркаптану, модифікуючі домішки. Не 
містить розчинників. 

Декларація про 
небезпечні елементи 

 

Номер 
CAS або 
ін. код 

Хімічна 
назва 
субстанції 

Концентрація, 
% 

Попереджувальний 
символ, фрази типу R 
та інша інформація 

90-72-2 2,4,6-три-
(диметила
мінометил)
-фенол 

6 Xn – «Речовина зі 
здатністю до 
подразнення», R22, 
R36/38  

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Під час шліфовки після твердіння клею може утворюватися пил, вдихання якого потрібно 
уникати, використовуючи засоби захисту органів дихання.  

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

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

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

Контакт зі шкірою Промити проточною водою з милом. При появі подразнення 
звернутися за медичною допомогою. 
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Контакт з очима Негайно промити очі великою кількістю проточної води (протягом 
10 хвилин). Якщо необхідно, звернутися до окуліста. 

При ковтанні Ретельно прополоскати порожнину рота, не викликати блювоту, 
проконсультуватися з лікарем. 

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Піна, сухий порошок, вуглекислий газ.  

Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Струмінь води.  

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, двооксид вуглецю, 
сульфідний водень, закиси сірки й оксиди азоту. 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

Заходи особистої 
безпеки  

Носити відповідні засоби захисту. Уникати контакту зі шкірою й 
очима. Відкликати персонал без індивідуальних захисних засобів. 

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

Процес прибирання Зібрати за допомогою матеріалу, що поглинає рідину (пісок, торф, 
деревна тирса). Забруднений матеріал видалити як відходи.  

VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Уникати контакту з очима, шкірою та одягом. 

Зберігання  Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від +10 °С до 
+30 °С. Щільно закривати туби після використання. Зберігати в 
прохолодному та сухому місці. Не зберігати разом із харчовими 
продуктами або іншими їстівними речовинами. 

Термін придатності – 36 місяців від дати виготовлення.  

Берегти від дітей!  
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VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Компоненти зі 
спеціальними 
параметрами 
контролю 

Немає. 

Захист шкіри Захисні рукавички, виготовлені з гуми або ПВХ. 

Захист органів 
дихання 

Забезпечити достатню вентиляцію. 

Захист очей Уникати контакту з очима. 

Спеціальні гігієнічні 
заходи 

Мити руки перед перервами в роботі і після закінчення роботи. 
Негайно зняти забруднений або мокрий одяг. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Паста.  

Колір Сталевий. 

Запах Характерний. 

Фізичні та хімічні характеристики  

Температура займання > +100 °C. 

Точка займання > +100 °С. 

Щільність (+23 °С) Близько 1,5 г/см3.  

Глевкість (+23 °С) Близько 450 Па*с (за віскозиметром Брукфільда). 

Розчинність у воді 
(+20 °С) 

Продукт нерозчинний у воді. 

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

За звичайних умов зберігання та температури використання розпад 
не відбувається. 

Матеріали, яких слід 
уникати 

Сильні окисники та кислоти. Продукт вступає в екзотермічну 
реакцію з епоксидними смолами. 

Небезпечні продукти Під час нагрівання продукт може виділяти аміачні випари. Під час 
згоряння можуть виділятися оксид вуглецю, двооксид вуглецю, 
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розпаду  сульфідний водень, закиси сірки й оксиди азоту. 

XI. Токсикологічна інформація 

Загальна інформація Нижченаведені параметри стосуються інгредієнту 2,4,6-три 
(диметиламінометил)-фенолу (CAS № 90-72-2): 

- пероральна токсичність (пацюк): LD50 > 2169 мг/кг;  

- подразнення шкіри (кріль): роз'їдаюча дія.  

XII. Екологічна інформація 

Біологічний розпад  Продукт важко піддається біорозпаду.  

Інші несприятливі 
впливи 

Не допускати потрапляння в ґрунт, стічні чи поверхневі води. 

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Знищувати шляхом спалювання або спеціальним засобом (за умови 
узгодження з місцевим відповідальним органом влади). 

Після затвердіння компонента А в невеликих кількостях можна 
додавати до побутових відходів. 

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Утилізацію здійснювати після повного спорожнення упаковки. 

XIV. Вказівки щодо транспортування 

Класифікація та 
маркування / 

Попереджувальне 
маркування 

Наземний транспорт (стандарти ADR/RID)  
- Клас: 9;  

- група упаковки: III; 

- 1-а кількість панелей баків: 90;  

- 2-а кількість панелей баків: 3082; 

- позначення товарів: «3082 містять епоксидну смолу». 

Звільнення від регламентації небезпечних продуктів 
вищезазначеного класу – за умов застосування незначної кількості 
(правило про кількісні обмеження) в усіх випадках, коли внутрішня 
упаковка містить ≤ 3 л або коли зовнішня упаковка містить ≤ 12 л 
продукту. 

Внутрішні водні шляхи (стандарти ADN/ADNR)  
- Клас: 9;  

- група упаковки: III; 

- маркування товарів: «Містять епоксидну смолу». 
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Морські шляхи (кодекс IMDG) 
- Клас: 9;  

- група упаковки: III;  

- ООН №: 3082; 

- відповідна відвантажувальна назва: «Екологічно небезпечна 
речовина, рідина, іншого не зазначено (містить епоксидну смолу)». 

Звільнення від розпорядження щодо небезпечних продуктів 
вищезгаданого класу – в усіх випадках, коли внутрішня упаковка 
містить ≤ 5 кг або коли зовнішня упаковка містить ≤ 30 кг продукту.  

Повітряні шляхи (стандарти ICAO/IATA) 
- Клас: 9UN/ID; 

- №: 3082; 

- група упаковки: III; 

- відповідна відвантажувальна назва: «Екологічно небезпечна 
речовина, рідина, іншого не зазначено (містить епоксидну смолу)».  

XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

 

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

N – «Небезпечно для довкілля». 

R-коди  
R10 – «Вогненебезпечно».  

R15 – «При контакті з водою виділяються надзвичайно 
вогненебезпечні гази».  

R36/38 – «Подразнює очі та шкіру». 
R43 – «Може викликати підвищення чутливості шкіри». 
R51/53 – «Токсичний для водних організмів, може призвести до 
тривалих негативних наслідків у водному середовищі». 
S-коди  
S2 – «Тримати подалі від дітей». 
S24 – «Уникати контакту зі шкірою». 
S37 – «Використовувати відповідні рукавички». 
S46 – «При проковтуванні негайно звернутися за медичною 
допомогою та показати цю упаковку або етикетку». 
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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. 

 


