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1 Продукт/приготовление и фирмено наименование 
Данни за продукта  
 Търговско наименование 

SikaBond-T54 
 

Данни за производителя/ доставчика  
 Производител Сика пластимент ООД 
 Улица/ п. к. Дорфщрасе 23 
 Пощенски код и град Блуденц 
 Държава Австрия 
 Телефон +43555261010 
 Факс +435552610113  
 Обща информация Отдел химическа сигурност 
 Телефон за спешни случаи  
  0043 1 4064343 – централа за опасни вещества Виена)  
2 Състав/данни за съставните части  
Химическа характеристика  
 Утежнен реактивен PUR полимер  
3 Възможни опасности  
 Виж точки 11 и 12  
4 Мерки за оказване на първа помощ 
Общи указания 
 При всички случаи на лекаря да се покаже този документ. 
 
След поглъщане 
 При поява на оплаквания да се потърси лекарска помощ. 
  
 
След контакт с кожата 
 При контакт с кожата засегнатото място веднага да се измие с 

вода и сапун. Замърсеното и напоено облекло да се съблече 
веднага.  
При продължително раздразнение на кожата да се повика лекар. 

 
След контакт с очите 

 

 Очите да се плакнат с вода в продължение на 15 минути. 
Да се повика лекар 

 
След поглъщане 

 

 Да не се предизвиква повръщане. 
Веднага да се повика лекар. 
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5 Мерки за борба с пожари  
Подходящи средства за гасене  
 Пяна, съдържаща алкохол. 

Прах за гасене 
Въглероден двуокис 
Водна струя. 
 

Неподходящи средства за гасене 
 Отпада 

 
Застрашаване от продукта, от неговите продукти вследствие на 
горене или от образувалите се от това газове 
 При пожар може да се освободят следните газове: 

Изоцианати 
Въглероден окис ( СО) 
Въглероден двуокис ( СО2) 
Азотни окиси (Nox) 
Хлороводород (HCl) 
Възможни са следи от: 
Циановодород (HCN) 
 

Специални защитни приспособления при борба с пожар 
 Кислороден апарат. 
 
Допълнителни указания 

 

 Остатъци от горене и контаминирани средства за гасене се 
отвеждат съгласно местните наредби за събиране на отпадъци.  
Повредените съдове са се охладят с водна струя. 
 

6 Мерки при неволно изпускане   
Лични предпазни мерки  
 Да се използва лично предпазно облекло. 

 
 
Предпазни мерки за околната среда 
 Да не се изхвърля в канализацията или в открити води. 

Да не се изхвърля в почвата. 
 
Почистване/ събиране 
 Да се събира механично. 

Събраният материал да се обработва съгласно указанията на точка 
“ Отвеждане”. 
Остатъците внимателно да се съберат с помощта на разтворител, 
съдържащ алкохол.  
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7 Боравене с продукта и съхранение  
Боравене с продукта  
 Съвети за безопасно боравене: 

Точка 8/ Да се използва лично предпазно оборудване 
 
Съвети за защита от пожар и експлозии: 
Отпада.  

Съхранение  
 Изисквания към складовите помещения и съдовете: 

Съдовете да се държат сухи и плътно затворени. 
 

Указания за общо съхранение: 
Да се съхранява отделно от хранителни стоки, вкусови средства и 
храни за животни.  
 

Допълнителни указания за съхранението: 
Да се пази от влажност на въздуха и от вода. 
Да се пази от високи температури и пряка слънчева светлина. 
 

8 Ограничаване на опасността от експлозии и лични предпазни 
съоръжения 

 
Лични предпазни мерки 

 

 Общи предпазни и хигиенни мерки  
 По време на работа да не се пуши, яде или пие. 

Преди почивка и в края на работния ден ръцете да се измият с 
вода. 
 

Дихателна защита 
Отпада 
 
Защита на ръцете 
Гумени ръкавици 
 
Защита на очите 
Да се носят защитни очила. 
 
Защита на тялото 
Предпазно облекло. 

9 Физични и химични свойства 
Външен вид 
 Форма Пастообразна 
 Цвят Различен, в зависимост от оцветяването 
 мирис характерен 
Важни данни за сигурността Метод 
 Температура на запалване     > 65 0 C 
 Плътност при 20 0 

С         около 1.24 g/cm3 
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9 Физични и химични свойства (продължение)  
 Разтворимост във вода Реагира с вода 
 Вискозитет при 20 0 С Около 25 00 mPas 
10 Стабилност и реактивност  
Условия, които трябва да се избягват  
 Да не се прегрява с цел избягване на термично разлагане.  

 
Вещества/ опасни реакции 
 Опасни реакции с: 

Амини 
Алкохоли 
 

Термичен разпад или опасни продукти от термичния разпад 
 При употреба по предназначение не се наблюдава. 

 
11 Токсикологични данни 
 сенсибилизация: 

При хора с повишена чувствителност дори и много малки 
концентрации водят до поява на алергични реакции. Това е в сила 
и в случаите под определените гранични стойности. Астматици и 
лица, които имат проблеми с дихателните пътища, да не боравят с 
продукта. 
 
 

Опити върху хора 
 При контакт с кожата: 

Може да доведе до дразнене. 
При контакт с очите: 
Дразнене.  
При вдишване: 
Може да доведе до дразнене. 
При поглъщане: 
Води до опасни последици за здравето. 

12 Екологични данни 
 Допълнителни указания: 

Продуктът слабо замърсява водата. 
Да не се изхвърля в канализацията, открити води и в почвата. 
След втвърдяване не е познато негативно въздействие върху 
околната среда. 
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13 Указания за отвеждането  
Продукт  
 Препоръки: 

Да се отвежда съгласно наредбите за отвеждане на опасни 
отпадъци. 
Халогеноводородите да се отстраняват чрез обезпрашаване. 
Виж точка 15, национални разпоредби. 
 

Опаковка  
 Препоръки: 

Добре изпразнените опаковки се предават за рециклиране. 
Недостатъчно добре изпразнени опаковки, се отвеждат както 
самия продукт.  
 

14 Данни за транспортирането  
ADR/RID:  
 Други данни 

Не е опасен товар. 
IMO/IMDG: 
 Други данни 

Не е опасен товар. 
IATA/ICAO 
 Други данни 

Не е опасен товар. 
 

15 Разпоредби 
Обозначение съгласно 88/379/ EWG респективно наредбата за опасни 
вещества 
 Продуктът е категоризиран и обозначен съгласно директивите на 

Европейския съюз/ съответните национални закони. 
 

   
 Специфично обозначение за определени съставки ( Приложение ІІІ 

към 88/379/ EWG). 
 Съдържа изоцианати. Да се спазват указанията на производителя. 
 
Национални разпоредби 
 Други разпоредби, различно обозначение съгласно Закона за 

химичните вещества  
 S- клаузи  
 2 Да се държи далеч от деца. 
 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 
 29.1 Да не се изхвърля в канализацията и в почвата. 
 51 Да се използва само в добре проветрено помещение. 
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15 Разпоредби (продължение)  
 
 Класификация по VbF 

VbF: отпада 
Клас на замърсяване на водата: 
WGK 1 ( самостоятелна класификация) 
 
Класификация съобразно каталог на отпадъците: 
ÖNORM S 2100: Код на отпадъка: 57110 
ARA-лицензен номер: 1899 ( важи само при добре изпразнени 
опаковки) 
Остатъчен отпадък от клас ІІІb съгласно ÖNORMS 2072, 
констативен протокол по § 4 AWG.  
 
Други указания: 
Лице за контакти: г- н Фьогер  

16 Други данни  
Данните в този документ се основават на информацията и опита ни 
към датата на публикуване. Те описват продукта с оглед 
изискванията за безопасност и нямат значението на гаранция за 
определени качества. По отношение на гаранцията важат единствено 
съответните документи с технически данни, както и общите условия 
за покупко- продажба. Преди употреба и обработка се консултирайте с 
дадената техническа информация.  
 
 
 
 
 


