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I. Продукт 

Призначення Продукт призначений для виготовлення вікон і дверей, меблів для 
кухні та ванної, монтажного склеювання ламінованих і паркетних 
покриттів для підлоги та інших дерев’яних деталей.  

Виробник ВАТ «Хенкель Рус»,  

Росія, 187000, Ленінградська обл., м. Тосно, Московське шосе, 1; 
тел.: +7 (812) 326-16-49.  

Філіал ТОВ «Хенкель Рус»,  

Росія, 187000, Ленінградська обл., м. Тосно, Московське шосе, 1; 
тел.: +7 (812) 326-16-49. 

ТОВ «Хенкель Рус», 

Росія, 107045, м. Москва, Колокольниковий пров., 11; тел.: +7 (495) 
795-05-95.  

II. Склад / Відомості про складники 

Загальний хімічний 
опис 

Дисперсійний клей на основі полівінілацетату. 

Склад Дисперсія ПВА, добавки.  

Декларація про 
небезпечні елементи 

 

Номер CAS чи 
ін. код 

Хімічна назва 
субстанції 

Концентрація, 
% 

Попереджуваль

ний символ, 
фрази типу R чи 
інша інформація 

7784-27-2 Нітрат 
алюмінію 9Н20 

1–3 О, XI, R41 

124-17-4 Бутилдигліколь

ацетат 
1–5 R52 

 Суміш 
консервантів 

0,0017 XI, R36/37/38, 
R43, N, R50 

35691-65-7 1,2-дибромо-
2,4-
диціанобутан 

0,003 XI, R41, R43, N, 
R51/53 

52-51-7 Бронопол < 0,008 Xn, R21/22, XI, 
R37/38-41, N, 
R50 

55965-84-9 3:1 суміш 5-
хлор-2-метил-4 

< 0,0015 Т, R23/24/25, С, 
R34, R43, N, 
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ізотіазолін-3-
она і 2-метил-
4-ізотіазолін-3-
она 

R50/53 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Продукт не належить до класу небезпечних речовин згідно з постановою ЄС про основи 
класифікації, якщо використовується за призначенням  

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Загальні рекомендації  Особливих вказівок немає. 

Після вдихання  Вивести постраждалого на свіже повітря. 

Контакт зі шкірою Промити шкіру проточною водою, за можливості – з милом.  

Контакт з очима Негайно промити проточною водою (15 хвилин), за необхідності – 
викликати лікаря. 

При ковтанні Ретельно прополоскати горло та рот, проконсультуватися з лікарем. 

Інформація для доктора 
чи іншої людини, що 
надає першу допомогу 

Показати дані правила техніки безпеки особі, яка надає допомогу. 

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Особливих вказівок немає. 

Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Немає.  

Спеціальне 
оснащення для 
пожежних 

За необхідності використовувати стандартні дихальні апарати. 

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

У випадку пожежі утворюється невелика кількість випарів азотної 
кислоти (нітриту). 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

Захист довкілля Запобігати потраплянню продукту в стічні води. Не допускати 
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забруднення матеріалів підземної водної системи. 

Методи 
очищення/видалення 

Бризки клею зібрати в бак для відходів, висушити або заморозити, 
плями змити водою до висихання клею. 

VII. Застосування та зберігання 

Застосування Особливих вказівок немає. 

Зберігання Продукти зберігати щільно закритими в критих складських 
вентильованих приміщеннях при температурі не нижче +5 °С.  

Висота штабеля не повинна перевищувати 1,6 м.  

Термін придатності – 18 місяців від дати виготовлення. 

Берегти від заморожування.  

Берегти від дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Межі 
вибухонебезпеки 

Компоненти з граничними показниками, що дотримуються відносно 
місця роботи: CAS № 7784-27-2 – нітрат алюмінію 9Н2О – 2 мг/м3 (8 
год.).  

Використання на 
виробництві 

Забезпечити достатню вентиляцію. Мити руки перед перервами та в 
кінці робочого дня. 

Захист очей Використовувати захисні засоби для очей.  

Захист рук Використовувати захисні рукавички з гуми або ПВХ. 

Захист шкіри та тіла Відповідний захисний одяг. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Однорідна в’язка маса. 

Колір Білий, прозорий після висихання.  

Запах Характерний для ПВА-дисперсій. 

Важлива екологічна інформація та дані щодо техніки безпеки 

Значення рН  2,0–4,0. 

Температура кипіння +100 °С.  

Відносна щільність Близько 1,09 кг/дм3.  
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Розчинність у воді Емульсований. 

В’язкість (динамічна, 
віскозиметр 
Брукфільда, RVDV 
II+, 5/20 (+20 °С)) 

9000–15000 мПа*с. 

 

 

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

Не розпадається, якщо застосовувати продукт відповідно до 
інструкції. 

Матеріали, яких слід 
уникати 

Корозійні властивості продукту відповідають корозійним 
властивостям води. Кислотність клею збільшує корозійні 
властивості.  

Небезпечні продукти 
розпаду  

У випадку пожежі утворюється незначна кількість парів азотної 
кислоти (з нітриту). 

XI. Токсикологічна інформація 

Сильна токсичність Бутилдиглікольацетат:  

- LD50 = 6500 мг/кг (орально для щурів);  

- LD50 = 14500 мг/кг (через шкіру для кроликів). 

Алергічна реакція Містить консервант, що може викликати алергічну реакцію в осіб, 
схильних до алергії. 

XII. Екологічна інформація 

Біологічний розпад  

 

Бутилдиглікольацетат: згідно з результатами досліджень 
біологічного розпаду, даний продукт вважається таким, що легко 
розпадається.  

Інші несприятливі 
впливи 

Не викидати продукт у ґрунт, каналізацію чи водойми. 

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту При невеликій кількості клею – висушити чи заморозити, після чого 
вивезти на смітник. 

Утилізація великої кількості клею здійснюється відповідно до 
розпоряджень місцевих органів влади. 

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Утилізацію упаковки із залишками клею здійснювати разом із 
побутовим сміттям. 
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XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація При наземному перевезенні використовувати термотранспорт.  

При транспортуванні оберігати від заморожування.  

XV. Міжнародне та національне законодавство  

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

 

Коди ризику 
R8 – «Контакт з горючими речовинами може викликати спалах».  

R21/22 – «Шкідливий при контакті з очима і при проковтуванні». 

R23/24/25 – «Токсичний при вдиханні, при контакті зі шкірою та 
проковтуванні». 

R34 – «Викликає опіки»  

R36/37/38 – «Подразнює очі, дихальну систему та шкіру». 

R37/38 – «Подразнює дихальну систему та шкіру». 

R41 – «Ризик серйозного пошкодження очей». 

R43 – «Може викликати підвищення чутливості шкіри».  

R50 – «Дуже токсичний для водних організмів». 

R50/53 – «Дуже токсичний для водних організмів, може нанести 
тривалу шкоду навколишньому середовищу». 

R51/53 – «Токсичний для водних організмів, може нанести тривалу 
шкоду навколишньому середовищу».  

R52 – «Шкідливий для водних організмів». 

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.  

 


