
Баумит НанопорТоп - нанопор мазилка  
Информационен лист за безопасност  

Съгласно ЕС-Директива 91/155 ЕИП 

 

Съставен на: 2008 г.      Преработен на: март, 2010 г. 

   1 /4 

 

 

 

1. Наименование на продукт, производител и фирма 
1.1 Търговско наименование: Баумит НанопорТоп - нанопор мазилка 

(Baumit NanoporTop) 
1.2 Химическо означение:  

1.3 Производител/доставчик: Производител: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH /Австрия/ 

A-2754 Waldegg / Wopfing 156 

Tel. + 43/2633/400-0 

Доставчик: Баумит България ЕООД 

2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 

тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918 

www.baumit.com 

1.4 За информацията относно 

продуктите: 

продуктов мениджмънт: тел. 02/ 9266 911; 

e-mail: office@baumit.bg 

Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч. 

1.5 Информация при спешен случай: Национален медицински координационен център,  

тел: 02/ 80 50 300;  

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112 

 

2. Състав/Сведения за съставните компоненти 
Химическа характеристика: 
Тънкослойна мазилка с инертни пълнители, оцветяващи пигменти, както и неорганични и органични 

свързващи вещества, съдържа калиево водно стъкло Поз. № 1312-76-1, ЕINECS № 215-199-1 

Символ --     

 

 

R –фраза             -- 

 

3. Възможни опасности 
Идентификация: Продуктът не подлежи на обозначение според Закона за 

химикалите. 

 

Специфични опасности Няма 

 

 

4. Мерки при първа помощ 

 Общи указания: Незабавно да се окаже помощ. 

 При вдишване: Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар. 

 При контакт с кожата: При контакт с кожата, да се измие с вода и сапун. 

 При контакт с очите: При допир с очите да се плакне няколко минути с много вода и да 

се потърси лекар.  

При поглъщане: Веднага да се потърси лекар и да се покаже етикетът или опаковката.  
Указания за лекаря: -- 

 

5. Пожарогасителни мерки 

5.1 Подходящи гасящи средства в 

случай на пожар: 

Водна мъгла, пяна, въглероден двуокис. 

5.2 Непригодни от гледна точка на 

сигурността гасящи средства: 

-- 
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5.4 Специфични указания за гасене: При нормални условия не е горим 

 

 

6. Мерки при инцидентно разсипване 

6.1 Лични предпазни мерки: Индивидуални  мерки за защита (виж т. 8).  

6.2 Мерки за опазване на околната 

среда: 

 Да не се изхвърля в канализацията или в източници на повърхностни 

и подпочвени води. При инцидентно замърсяване на водни площи да 

се уведомят съответно отговорните инстанции. 

6.3 Начин на почистване: Да се изземе след смесване с водопопиващ материал (напр. пясък, 

дървесини), накрая да се третира според указанията. 

 

7. Начин на използване и съхранение 

7.1 Начин на използване: Да се подсигури работно място с добро проветряване. 

7.2 Съхранение: Да се държи в плътно затворена опаковка, за да се предотврати 

изсъхване и свързване на мазилката.  

Да се пази от замръзване. 

 

8. Ограничаване на въздействието и лични предпазни средства 
8.1 Допълнителни указания за  

изграждане на технически 
съоръжения: 

Виж т. 7.1 

 

8.2 Гранични стойности на въздействие: -- 
8.3 Обща защита и хигиенни 

мероприятия: 
Да се избягва по-дълъг контакт с очите и кожата.       

8.4 Лични предпазни средства  

 Дихателни защитни средства: Препоръчително (Филтър Р2) 

 

 Защитни средства за ръцете: Препоръчително.  

(памучни ръкавици, импрегнирани със синтетичен полимер). 

 Защитни средства за очите: Препоръчително (защитни очила с уплътняване) 

 Защитни средства за тялото:              Непропускливо работно облекло. 

8.5 Хигиенни мероприятия: Да се избягва контактът на продукта с хранителни вещества. При 

допир с кожата или очите – да се изплакне с много вода. 

 

 

9. Физически и химически свойства 
Външни белези: Форма:   пастообразна   

Цвят:       според оцветяващия пигмент 

Мирис:   Мек, характерен    

9.1 

Плътност: 
Обемна плътност: 

около 1850 g/dm3  
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9.4  Данни по отношение на 
безопасността: 
Точка на запалване в °С: 

Точка на самозапалване в °С : 

Гасимост с вода: 

Промени в състоянието: 

pH-фактор /Забележка: 

Точка на топене в °С: 

 

 

 

без приложение  

без приложение  

може да се смесва  

                    

около 11 

без приложение 

 

10. Стабилност и реактивност 
10.1 Условия, които трябва да се 

избягват:  
Няма опасни реакции, ако се съхранява и употребява според 

указанията. 
10.2 Условия, които трябва да се 

избягват: 
-- 

10.3 Опасни продукти от химическо 
разлагане: 

Не са известни такива 

10.4 Други данни: -- 

 

11. Токсикологични данни 
11.1 Токсикологичност: Баумит НанопорТоп - нанопор мазилка не причинява щети на 

здравето, според нашия опит и предоставената ни информация. 

Възможно е раздразнение на кожата, лигавицата и очите. 

 

12. Екологични данни 
12.1 Екология: Баумит НанопорТоп - нанопор мазилка поради високата си алкалност 

н употребени органични вещества не трябва да попада в източници 

на подпочвени и повърхностни води. 

 

13. Указания при изхвърляне 
Изхвърляне: Остатъците от мазилката да се оставят да изсъхнат и при 

съблюдаване на указанията на институциите, да се изхвърлят като 

строителни отпадъци. Невтвърдените остатъци от мазилка да се 

третират като особен отпадък под съответния код за класифициране 

на отпадъци. 

Да не се изхвърля с битови отпадъци. Остатъците да не се изхвърлят 

в мивки и тоалетни. 

Код за класифициране на 
отпадъци според австрийските 
норми ÖNORM S2100/2101: 

55510:  

Особени отпадъци със съдържание на бои, лакове и оцветители. 

 

Европейски списък на отпадъците 
(EAV):  

080112: Отпадъци от бои и лакове, с изключение на тези, които 

попадат под 080111 (съдържащи органични разтворители или други 

опасни вещества). 

 

14. Наредби при транспорт 

 Класифициране: Продуктът не е класифициран според валидните предписания за 

превози на опасни товари 
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Сухопътен транспорт: безопасен товар 

Железопътен транспорт: безопасен товар 

Воден транспорт: безопасен товар 

Въздушен транспорт: безопасен товар 

 

15. Наредби относно правни предписания 
Обозначение съгласно  
ЕИО-директивите: 
 
Наредба за ограничаване емисиите 
на ЛОС 
 

Баумит НанопорТоп - нанопор мазилка не попада под задължението 

за обозначаване като опасен товар. 

 

А.в) Продукт за покритие на външни стени на минерална основа – 

ППВО 40/<40 g/l (съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на 

летливи органични съединения при употреба на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, 

въвеждаща Директива 2004/42/ЕС от 21.04.2004 г. 

R-фрази:  

 

 

S-фрази: S 2:           Да се пази от деца 

S 24/25:    Да се избягва допирът с очите и кожата .  

S 36/37/39: При работа да се носи подходящо работно облекло, 

защитни ръкавици очила и маска за лице. 

   

 

16. Допълнителни данни 
 Данните, изложени тук, се базират на днешното равнище на знанията ни и целят да опишат нашия продукт с 

оглед на възможните изисквания за сигурност. Те обаче не представляват гаранция относно свойствата на 

продукта в юридически смисъл. Законовите разпоредби трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт 

на негова собствена отговорност! 

 


