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I. Продукт 

Призначення Швидко, надійно та в будь-якому поєднанні склеює скло, 
скловолокно, фарфор, кераміку, фаянс, кришталь, мармур, каміння, 
бетон, усі види металів та їхніх сплавів, дерево, пробку, тканину. 
Підходить для склеювання жорсткого полівінілхлориду, полістиролу, 
оргскла, полікарбонату, поліаміду, АБС та інших пластиків (за 
винятком поліетилену, поліпропілену, тефлону). Оптимальний для 
закладання тріщин, пор, зазорів між поверхнями, що склеюються, та 
інших дефектів при ремонті автомобілів, меблів та інших виробів, а 
також кріплення різних матеріалів.  

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 добавки. Не 
містить розчинників. 

Декларація про 
небезпечні елементи 

 

Номер 
CAS чи 
ін. код 

Хімічна назва 
субстанції 

Концентрація, 
% 

Попереджувальний 
символ, фрази типу 
R чи інша 
інформація 

25068-
38-6 

Епоксидні 
смоли з 
молекулярною 
вагою < 700 

10–15 Xi, N, R36/38, R43, 
R51/53 

28064-
14-4 

Біфенольний F-
полімер-
епіхлоргідрин з 
молекулярною 
вагою < 700 

5–15 Xi, N, R36/38, R43, 
R51/53 

100-51-6 Бензиловий 
спирт 

1–5 Xn, R20/22 

140-31-8 2-піперазин-1-
ілетиламін 

5–10 С, R21/22, R34, R43, 
R52/53 

80-05-7 4,4’-
ізопропіліденд

1–5 Xn, R37, R41, R43, 
R62 
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ифенол 

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 – «При контакті зі шкірою може викликати підвищення чутливості». 

R52/53 – «Шкідливий для водних організмів».  

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Контакт зі шкірою Зняти забруднений одяг. Вимити шкіру водою з милом. 

Контакт з очима Негайно промити очі великою кількістю проточної води (не менше 
10 хвилин). Якщо необхідно, звернутися до окуліста.  

При ковтанні Не викликати блювоту. Негайно звернутися до лікаря!  

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 

Суцільний захисний костюм, газова маска для дихання. 

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

При згорянні може виділятися монооксид вуглецю (СО). 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

Заходи особистої 
безпеки  

Користуватися відповідними засобами захисту. Уникати контакту з 
очима та шкірою. 

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

Процес прибирання Видалити продукт механічним шляхом. 
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VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Уникати контакту з одягом, шкірою та очима. 

Зберігання  Зберігати в оригінальній ємкості. Належним чином закривати ємкість 
після використання. Тримати в сухому прохолодному місці. 
Захищати від джерел тепла. Не зберігати разом із харчовими 
продуктами і напоями. Берегти від дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Захист шкіри Відповідний захисний одяг. 

Захист органів 
дихання 

Не потрібний. 

Захист рук Користуватися латексними або вініловими рукавичками. 

Захист очей Користуватися захисними окулярами. 

Спеціальні гігієнічні 
заходи 

Мити руки перед перервами в роботі та після закінчення роботи. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Паста. 

Колір Сірий/бежевий. 

Запах Слабкий. 

Фізичні та хімічні характеристики  

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

Продукт нерозчинний у воді. 

Вибухові властивості Продукт не є вибуховим. 

Температура спалаху > +100 °C. 

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

Продукт є стійким за нормальних умов застосування. 

Берегти від екстремальних температур. 

Матеріали, яких слід 
уникати 

Сильні окисники, лужні речовини та кислоти. 
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Небезпечні продукти 
розпаду  

У разі горіння можуть виділятися токсичні пари монооксиду вуглецю 
та інші токсичні гази. 

XI. Токсикологічна інформація 

Загальна інформація  Наступні параметри стосуються епоксидної смоли з молекулярною 
вагою менше 700: 

- гостра оральна токсичність: LD50 > 2000 мг/кг; 

- гостра дермальна токсичність: LD50 > 2000 мг/кг. 

XII. Екологічна інформація 

Загальна інформація Запобігати потраплянню продукту в стоки, ґрунти чи водойми. 

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Спалювання чи заливання в офіційно дозволені ємкості – відповідно 
до розпорядчих документів місцевих органів влади. Ті ж методи 
утилізації можна використовувати й для забруднених ємкостей.  

XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація Продукт не класифікується як небезпечний.  

XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

 

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

Небезпечні елементи 
Тріентін. 
R-коди 
R20/22 – «Шкідливий при вдиханні та ковтанні». 

R21/22 – «Шкідливий при контакті зі шкірою». 

R34 – «Спричиняє опіки». 

R36/38 – «Подразнює очі та шкіру». 

R37 – «Подразнює дихальну систему».  

R41 – «Може завдати серйозної шкоди очам». 
R43 – «При контакті зі шкірою може викликати підвищення 
чутливості». 

R51/53 – «Токсичний для водних організмів, може викликати тривалі 
негативні наслідки у водному середовищі».  

R52/53 – «Шкідливий для водних організмів, може викликати тривалі 
негативні наслідки у водному середовищі».  

R62 – «Можливий ризик негативної дії на плодючість». 

S-коди 
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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 – «Уникати викидів у довкілля. Дотримуватися спеціальних 
інструкцій, викладених у паспорті безпеки продукту». 

Компоненти Епоксидні складові, 2-піперазин-1-ілетиламін, 4,4'-
ізопропілідендифенол. 

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.  

 

 


