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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

                                                                  

Производител: “ТЕКОМ” АД                                                                                        Дата на издаване:15.12.2010г. 

гр.София                                                                                                                               Издание:     03 

Дан. № 1226023484        Заменя издание 02/01.11.2009г.            

БУЛСТАТ:  831924533                                                                                     Стр. (брой) 3 

Наименование на продукта: “ТЕКОМ ® АКВА СТОП  130” 

1.  Наименование на продукта и фирмата 

1.1. Наименование на продукта: “ТЕКОМ ® АКВА СТОП  130” 

1.2. Употреба на продукта: Двукомпонентен хидроизолационен полимерциментен състав за 
водонепропускливи замазки. 

1.3. Наименование  и адрес на производител:“ТЕКОМ” АД   ,  гр. София  ,  бул. “Владимир Вазов “№402-ІІ 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност: 02/948-08-11 

2.Описание на опасностите 

R (36/38) - Дразни очите и кожата. 

R 43   - Възможна е  чувствителност при контакт с кожата.                      

3. Състав на препарата  

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание: 
Компонент  А – полимерна дисперсия.  
Компонент  Б - хомогенна смес от цимент , кварцов пясък, микросилика и полимерни добавки. 
3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, 
класифицирани като опасни:  

Цимент < 40% 
4. Мерки за оказване на първа помощ 
4.1 При вдишване:При  раздразнение след вдишване на праха проветрете със свеж въздух. При 
усложнения проведете лечение с лекар . 
4.2.  При контакт с кожата:Отстранете замърсените дрехи .Измийте добре кожата с вода и сапун . 
4.3.  При контакт с очите :Измийте обилно с чиста вода  в продължение на 15 мин., като  периодично 

повдигате долните и горните клепачи. Потърсете медицинска помощ . 
4.4.  При поглъщане:При продължителни оплаквания се консултирайте с лекар. 

5. Мерки при гасене на пожар: 
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар:Пожарогасителните мерки да се съобразят с околната среда  
5.2. Специални предпазни средства за пожарникарите:Не се изискват  специални средства.  

6. Мерки при аварийно изпускане 
 6.1.  Лични предпазни мерки:Не се изискват. 
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6.2. Мерки за опазване на околната среда:Да не се допуска попадане в канализацията или във 

водоизточниците .  
6.3.  Средства за почистване:Отстранява се механично . 
 
7. Работа с продукта 

 Раб
ота с продукта:При употреба да се използват лични защитни средства за безопасна 
работа . Да се избягва образуване на прах.  

  Съхранение:Съхранява се в оригинални опаковки , в закрити и сухи складови помещения .Да се 
пази от влажен въздух и вода. 
 
8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства 
  8.1. Контрол при експозиция в работна среда:Да се осигури достатъчно добро проветрение и 
вентилация на работното място. 
  8.2. Защита на дихателните пътища:Противопрахова защитна маска.  
  8.3. Защита на ръцете:Предпазни гумени ръкавици. 

    8.4. Защита на очите:Предпазни очила. 
    8.5. Защита на кожата и тялото:Предпазно работно облекло. 

 9. Физични и химични свойства 

9.1. Обща информация: 

- Външен вид: 
                             компонент А – вискозна  течност 
                             компонент Б: прах 
- Цвят на продукта: 
                             компонент А – бял 
                             компонент Б: сив 
- Мирис: без мирис 

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда 
- обемна плътност : 
                              компонент А -  
                              компонент Б - 1,201,30 гр/см3 
- разтворимост във вода:  
                              компонент А- пълна   
                              компонент Б -около 2% 
10. Стабилност и реактивоспособност  
10.1. Условия, които трябва да се избягват:При употреба съгласно предписанията не се разпада.  
10.2. Вещества, които трябва да се избягват:Възможни са опасни реакции с киселини. 

11. Токсикологична информация: 
При вдишване: Може да доведе до дразнене. 
При контакт с кожата : Може да доведе до дразнене. 
При контакт с очите : Може да доведе до дразнене. 
Допълнителни токсикологични данни:При надлежно боравене  и използване съгласно указанията  
продуктът , според нашия опит и наличната ни информация , няма никакви вредни за здравето 
въздействия.   

12. Информация за околната среда 

12.1. Екотоксичност: Да не се изхвърля в канализацията , открити води и в почвата. 
След втвърдяване не са известни отрицателни влияния върху околната среда . 
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13. Третиране на отпадъците:  
 Ограничени количества  могат да се изхвърлят едновременно с битови  отпадъци. 
  
Изхвърлянето да става съгласно наредбите на общинските власти.Замърсените опаковки изцяло да се     
изпразнят.  

14. Информация за транспортиранеНе е опасен товар. 

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба  : 

Съгласно чл.7б от Закона за защита от вредното въздействие  на химичните вещества и  смеси, в съответствие 
с Приложение 2 от чл. 31 дял ІV на Регламент ЕО 1907/2006 на ЕП и на Съвета. 

Символи и знаци за опасност:  
       Xi 

 
Дразнещ 

Рискови фрази: 

R (36/38) – Дразни  очите и кожата. 

R 43   -Възможна е  чувствителност при контакт с кожата. 

 Съвети за безопасност: 

S 2 – Да се пази от достъп на деца. 

S 24/25 – Да се избягва контакт с кожата и очите. 

S 26 – При контакт с очит , веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ . 

S 28 – След контакт   с кожата , веднага да се измие обилно с вода . 

S 37 – Да се носят подходящи ръкавици . 

S 8 – Опаковката да се пази  от влага .                        

16. Друга информация: 

Данните в този документ се отнасят за безопасността на продукта.Информацията за начина на употреба и 
качествата  на продукта се съдържат в съответната техническа документация на производителя. 

16.1. Преработено издание. 
16.1.1. Разменени са местата на т. 2 и т. 3 
16.1.2. т.15актуализирана съгласно ЗЗВВХВС от 13.08.2010г. 
 

 

 

 

 


