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I. Продукт 

Призначення Продукт призначений для заповнення зовнішніх і внутрішніх тріщин, 
зчеплення з бетоном, цеглою, деревом, гіпсовими плитами, 
пофарбованими, полакованими, пористими поверхнями тощо.  

Не використовувати для герметизації швів, що перебувають під 
постійним впливом води. 

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 

Загальний хімічний 
опис 

Герметик, що з’єднує шви, на основі поліакрилату (водної дисперсії).  

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

Декларація про 
небезпечні елементи 

Не є небезпечним відповідно до директиви Ради Європи 1999/45/СEЕ 
та її подальших редакцій.  

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Продукт не є небезпечним, якщо використовується за призначенням.  

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.  

Контакт зі шкірою Змити водою з милом. Використати засоби для догляду за шкірою. 

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 1–2 склянки води, 
проконсультуватися з лікарем. 

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Придатні всі вогнегасні засоби. 
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Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Немає.  

Спеціальне 
оснащення для 
пожежних 

Автономний дихальний апарат. 

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

Немає. 
 

Інші вказівки Не займистий. 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

Заходи особистої 
безпеки  

Використовувати засоби індивідуального захисту. Забезпечити 
відповідну вентиляцію приміщення. Уникати контакту зі шкірою та 
очима. 

Захист довкілля Уникати потрапляння в поверхневі води, водостоки, водні системи чи 
відкритий ґрунт. 

Методи 
очищення/видалення 

Видаляти механічним шляхом. Утилізувати забруднений матеріал як 
відходи.  

VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Рекомендовано забезпечити загальну та місцеву вентиляцію. Уникати 
контакту зі шкірою та очима. Не вдихати випари. Берегти від дітей!  

Зберігання  Температура зберігання – від +5 до +30 ºС. Не зберігати разом із 
продуктами харчування та іншими споживчими товарами (кава, чай, 
тютюн тощо). 

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. 



 

 

1358681 

Момент Герметик Акриловий  

 

Країна-виробник – Росія 

Переглянуто 10.06.2011 

 

Паспорт безпеки продукту 

Material safety data sheet 

 

 

Картридж 420 г 

Індивідуальні засоби 
захисту 

Особливі засоби не потрібні. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Світла паста. 

Колір Білий. 

Запах Легкий аміачний.  

Важлива екологічна інформація та дані з техніки безпеки 

Значення рН  7,5–8,5. 

Відносна щільність 1,64–1,7 г/см3/+25 °С.  

Глевкість 200000–250000 мПа*с. 

X. Стабільність та хімічна активність 

Стабільність Стабільний за нормальних умов зберігання. 

Умови, яких слід 
уникати 

Немає. 

Матеріали, яких слід 
уникати 

Немає (за умови використання продукту за призначенням). 

Небезпечні продукти 
розпаду  

Не розпадається (за умови використання продукту згідно з 
інструкцією). 

XI. Токсикологічна інформація 

Сильна токсичність Шкоди для здоров'я не очікується (за умови використання продукту 
належним чином).  

XII. Екологічна інформація 

Біологічний розпад  

 

Не викликає розпаду на заводі з очищення біологічних відходів (за 
умови використання продукту належним чином). 

Інші несприятливі 
впливи 

Немає. 

 

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Утилізувати відповідно до місцевих правил шляхом спалення у 
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спеціальних сміттєспалювальних печах. Невелику кількість продукту 
можна утилізувати шляхом спалення у затверджених місцях. 
Дотримуйтесь місцевих/обласних/державних правил. 

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Упаковки можна повторно використовувати. Утилізувати слід 
повністю порожні упаковки (жодних слідів проколу, залишків 
порошку, акуратно обрізані). Дотримуйтесь 
місцевих/обласних/державних правил.  

XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація Немає обмежень для перевезення наземним, морським чи повітряним 
транспортом. 

XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

Маркування: «У процесі виробництва не присутні та не 
використовуються хімічні речовини, що стоншують озоновий шар». 

Національні правила Продукт становить незначну небезпеку для води (WGK: 1 
(Німеччина)). 

Клас зберігання VCI: 10. 

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.  

 


