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1.1.Наименование на веществото /сместа: TIP TOP REMAXX UNIVERSAL 
Код на продукта: 514 4860, 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442, 593 2651, 593 2660, 599 2200 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:  
Монтажна паста за гуми 
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
REMA TIP TOP AG 
Gruber Strasse 65 
D-85586 Poing 
tel.: +49 (0) 8121 / 707-0 
Лице отговорно за ИЛБ: sds@gbk-ingelheim.de 
 
Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химичното вещество/препарат: 
РЕМА ТИП-ТОП КОМЕРС ООД 
ул. Градинско кокиче №5  
кв. Драгалевци 
1415 гр. София  
Тел. 02/961 32 98 
 
1.4.- Телефонен номер при спешни случаи 
България – Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н. И. Пирогов” 
Телефон  за спешни случаи / факс: +359  2  9154 233 
Е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 
 
 
 
2.1. Класифициране на веществото или сместа:  
Регламент (ЕС) № 1272/2008 
Сместа не е класифицирана като опасна съгласно Регламент (ЕС) No 1272/2008, 
 
2.2.  Елементи на етикета:  
Продуктът не изисква етикет за предупреждение за опасност в съответствие с директивите на ЕС / германските 
разпоредби за опасни вещества. 
 
2.3 Други опасности:  
Съгласно Регламент (EC) No. 1907/2006 (REACH) никое от веществата, съдържащи се в този продукт, не е PBT и vPvB. 
Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 от REACH за 
притежаващи свойства за нарушаване на ендокринната система, или не е идентифицирано като притежаващо свойства за 
нарушаване на ендокринната система в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 
2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията. 
 
 
 

 

3.2. Смеси:  

Химична характеристика 

Препарат подобен на сапун, без силиконови масла и минерални масла. 

 

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на фирмата/предприятието 

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите                                                                                   

РАЗДЕЛ 3. Състав /информация за съставките
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4.1 Описание на мерките за първа помощ: 
Общи мерки:  
Незабавно свалете замърсеното облекло.  
Ако оплакванията персистират да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
 
При вдишване:  
В случай на инцидентно вдишване на пари или продукти на разпадане, пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух.   
 
При контакт с кожата:  
Измийте незабавно кожата с много вода и сапун. Консултирайте се с лекар ако дразненето продължава. 
 
При контакт с очите:  
Потърсете лекарска помощ (офталмолог), ако симптомите не отминават. Незабавно изплакнете очите обилно с вода, също 
и под клепачите. 
 
При поглъщане:  
Засегнатото лице да не предизвика повръщане, освен при необходимост. 
Повръщане може да се предизвика само ако е наредено от лекар. 
Ако човек повръща, докато лежи по гръб, обърнете го на една страна. 
Консултирайте лекар. 
 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:  
Повтаряща се или продължителна експозиция може да предизвика дразнене на очите и кожата. 
 
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 
Симптоматично лечение.  
 
 
 
5.1 Средства за гасене на пожар 
Подходящи средства за гасене на пожар: 
Алкохол резистентна пяна, сух химикал, въглероден диоксид (CO2), воден спрей, пясък 
 
Неподходящи пожарогасителни средства:  
Насочена водна струя под налягане. 
 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Може да предизвика огън: 
При изгаряне на препарата могат да се образуват: въглероден оксид и въглероден двуокис. 
 
5.3 Съвети за пожарникарите.  
Пожарникарите трябва да носят автономни дихателни апарати и защитна екипировка за тялото. 
  
Допълнителна информация:  
Охлаждайте контейнерите в опасност с воден спрей. 
Остатъците от пожара и от замърсената вода от гасенето, трябва да бъдат изхвърлени/обезвредени в съответствие с 
местното законодателство. 
 

 
 
 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
Общи съвети 
Да се осигури адекватна вентилация. 
Да се използва лично защитно облекло. 
За неавариен персонал 
Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите 
За спешни лица 
В случай на образуване на пари използвайте респиратор. 
Използвайте лично защитно облекло. 
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Да не се изхвърля в канализацията/повърхностни /подпочвени води. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. Мерки за оказване на първа помощ

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане
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6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 
За ограничаване 
Не са необходими специални мерки. 
 
За почистване 
Почиствайте с препарати. Избягвайте разтворители. 
Съберете в подходящ контейнер за изхвърляне/обезвреждане. 
 
6.4 Позовавания на други раздели:  
Спазвайте инструкциите за безопасност (Раздели 7 и 8).  
За информация относно изхвърляне на отпадъците вижте Раздел 13. 
 

 
 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: 
Съвети за безопасна работа:  
Да се избягва контакт с кожата, очите и облеклото. 
Дръжте контейнера плътно затворен. 
Съвети за защита от пожар и експлозия: 
Не са нужни специални предпазни мерки  
 
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
Изисквания за складове и резервоари  
Опаковката да се съхранява плътно затворена, на сухо, хладно, добре вентилирано място. 
 
Съвети за съвместимост при съхранение: 
Несъвместим с оксидиращи агенти. 
 
Допълнителна информация за условията на съхранение: 
Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
 
7.3 Специфична крайна употреба (и): Монтажна паста за гуми 

 
 
 
 
8.1 Параметри на контрол: 
 
CAS № Вещество 

 
Граничн
а 
стойност 
ppm 

Гранична 
стойност 

Fibres/m
l 

Вид Произход 

57-55-6 Пропан-1, 2-диол, частици -  
-  

10 mg/m3 
- 

 8 часова експозиция 
15 минутна експозиция 

WEL 
WEL 

 
Допълнителни указания относно граничните стойности: 
Няма данни 
 

8.2 Контрол на експозицията: 
Предпазни и хигиенни мерки: 
Да се избягва контакт с очите и кожата. 
Да се измият ръцете преди почивка и веднага след работа с продукта. 
По време на работа да не се яде, пие и пуши. 
 
Защита на очите:  
Плътно прилепващи защитни очила (EN 166).  
 
Защита на ръцете:  
Защитни ръкавици, устойчиви на химикали, направени от натурална гума-латекс с минимална дебелина от 0.6 мм и време 
на проникване (продължителност на износване) прибл. 480 мин (например защитни ръкавици  Lapren 706 произведени от 
www.kcl.de). 
Тези препоръки се отнасят изключително за химическата съвместимост и лабораторните изпитвания за съответствие с EN 
374. Изискванията към ръкавиците могат да варират в зависимост от условията на употреба. В допълнение да се вземат в 
предвид и да се спазват препоръките на производителя на защитните ръкавици.  
 
Защита на кожата и тялото:  
Облекло с дълги ръкави (DIN EN ISO 6530). 
 

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение 

РАЗДЕЛ 8. Контрол при експозицията и лични предпазни средства
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Защита на дихателните пътища:  
Няма нужда от специална защита на дихателните пътища. 
 

 
 
 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
 
 

Външен вид: паста 

Цвят: бял 

Мирис: мек 
pH стойност 10,5 
Изменение във физическото състояние 
Начална точка и обхват на кипене: Няма данни 
Точка на топене/точка на замръзване: 50-55 °С 
Точка на сублимация: Няма данни 
Точка на омекване: Няма данни 
Точка на запалване: Няма данни 
Запалимост 
Твърдо състояние: Няма данни 

Газ: Няма данни 

Експлозивни свойства: Продуктът се счита за не-експлозивен. 
Долна граница на експлозия Няма данни 
Горна граница на експлозия  Няма данни 
Температура на запалване: Няма данни 
Температура на самозаплаване 
Твърдо състояние: Няма данни 
Газ: Няма данни 
Температура на разпадане: Няма данни 
Окислителни свойства 
 без окисляване 
Налягане на пари: Няма данни 
Плътност (при 20C) 1 г/см3 
Обемна плътност: Няма данни 
Разтворимост във вода (при 20C) Напълно разтворим 
Разтворимост в други разтвори 
 Няма данни 
Коефициент на разпределение: Няма данни 
Визкозитет / динамичен: Няма данни 
Вискозитет / кинематичен (при 40C) Няма данни 
Време на изтичане: Няма данни 
Скорост на изпарение Няма данни 
Плътност на парите Няма данни 
Отделяне на разтворител – тест 0% 
Съдържание на разтворител < 30% 

 
9.2 Друга информация 
Няма налични данни 
 
 
 
 
10.1 Реактивност: 
Няма декомпозиция при съхранение и употреба съгласно препоръките. 
10.2 Химична стабилност:  
Стабилен при нормални условия. 
10.3 Възможност за опасни реакции:  
Реакции с оксидиращи агенти. 
10.4 Условия, които трябва да се избягват:  
За да предотвратите разлагане, не загрявайте. 
Нагряването може да освободи пари, които могат да се запалят. 
10.5 Несъвместими материали:  
Силни оксидиращи агенти. 

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивоспособност
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10.6 Опасни продукти на разпадане:  
Не са известни опасни продукти при разпадане. 
При пожар е възможно да се отделят: 
Въглероден оксид и въглероден двуокис. 
 
 
 
 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти: 
Остра токсичност 
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
Няма налична токсикологична информация. 
Дразнене и корозивност: 
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
Сенсибилизиращи ефекти:  
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
STOT еднократна експозиция 
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
STOT многократна експозиция или повтаряща се експозиция 
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
Сериозни ефекти след повтаряща се или продължителна експозиция 
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
Канцерогенни/мутагенни/токсични ефекти за репродукцията 
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
Респираторни ефекти: 
Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. 
Допълнителна информация от тестовете 
Сместа е класифицирана в съответствие с процедурата за оценка на Регламент 1272/2008/EC. 
 
11.2 Информация за други опасности: 
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 
Няма данни 
 
Други наблюдения 
Вдишването на съдържащите се в този продукт разтворители може да предизвикат леко дразнене на мукозните мембрани. 
Повтарящата се или продължителна експозиция може да причини дразнене на кожата и очите. 
Ако са използва подходящо и в съответствие с общите хигиенни правила, не вреди на здравето. 
 
 
 

 

12.1. Токсичност: Няма налични екологични данни. 

12.2. Устойчивост и разградимост: Няма налични данни.  

12.3. Биоакумулираща способност: Няма налични данни. 

12.4.  Преносимост в почвата: Няма налични данни.  

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: Според регулацията (ЕС) No 1907/2006 (REACH), нито едно от веществата 
съдържани в този продукт не съдържа PBT и vPvB вещества. 

12.6. Други неблагоприятни ефекти: 
Опасен замърсител на водите. 
Допълнителна информация:  
Не са известни и не се очакват екологически вреди при нормална употреба. 
Да не се изпуска в повърхностни води или в канализацията. 
 
 
 
 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 
 
Изхвърляне на отпадъци 
Може да се изгаря само в съответствие със законодателството. 
Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред изхвърлянето. 
Код на отпадъците съгласно Наредба №2 за Класификация на отпадъците/ ДВ, бр.66 от 08.08.2014 г.: 
 
070699 - Отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи 
средства и козметични продукти; отпадъци, неупоменати другаде.  
 

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците
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Замърсени опаковки 
Празните опаковки могат да се рециклират или изхвърлят спрямо местните наредби. 
Замърсените опаковки трябва да се изпразнят възможно най-добре и след подходящо почистване могат да се използват 
отново. 
Опаковките, които не могат да се почистят, да се третират както продукта. 

 

 
 
Сухопътен транспорт (ADR/RID); Морски транспорт (IMDG); Въздушен транспорт (ICAO); Вътрешен воден транспорт 
(ADN): 
 
14.1 UN номер: няма опасни материали 
14.2 UN точното име на пратката: няма опасни материали 
14.3 Транспортен клас на опасност: няма опасни материали 
14.4 Група опаковка: няма опасни материали 
14.5 Опасен за околната среда: Не 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: няма опасни материали  
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Код IBC: няма опасни материали 
 
 
15.1.Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето 
и околната среда:  
Сместа е класифицирана и етикетирана в съответствие с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и смеси, Наредба № 13 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006 г. 
За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, Директива 67/548/EEC за 
класифициране и етикетиране на опасни химични вещества, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на 
Директива 2001/60/EC, Директива 98/24/ЕС, Директива 2000/39/ЕС, Регламент 1272/2008, Регламент 1907/2006. 
 
Регулаторна информация съгласно Директива 2004/42/EC (ЛОС)        <30% 
Информация съгласно Директива 2012/18/EU (SEVESO III):  Не е обект на 2012/18/EU (SEVESO III) 
 
Национална регулаторна информация 
Клас на замърсяване на водата (D):               2 
 
15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес:  
Оценка за безопасност на химичната смес не е изготвена от доставчика.  
 
Национално законодателство 
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм.и доп. ДВ. бр. 12 от 3.02.2017 г. 
Закон за опазване на околната среда - изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд -  изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5 Декември 2017 г. 
Закон за управление на отпадъците – изм.  и доп. ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г. 
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях – Обн. ДВ. бр. 76 от 5 
Октомври 2012г. 
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси – изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 27 
Септември 2013г. 
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на 
здравеопазването - обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. 
Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г 
Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 76 
от 19.09.2017 г. 
Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г.;  
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г., 
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа - изм. 
и доп. ДВ. бр. 46 от 23 Юни 2015 г. 
 
 
 
 
Промени 
Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 
 
Акроними и съкращения: 
ADR = Европейска спогодба за международен пътен превоз на опасни товари 
RID = Международни правила относно железопътния транспорт на опасни товари 
ADN = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища 
IMDG = Международен морски кодекс за опасни товари 

РАЗДЕЛ 14. Информация за транспортиране

РАЗДЕЛ 15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 

РАЗДЕЛ 16. Друга информация 
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IATA/ICAO = Международна асоциация за гражданска авиация / Международна асоциация за въздушен транспорт 
MARPOL = Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 
IBC - code = Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно 
състояние 
GHS = Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химически 
REACH = Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали 
CAS = Регистъра на химическите вещества 
EN = Европейски стандарт 
ISO = Международна организация по стандартизация 
DIN = Немски институт за стандартизация 
PBP = Устойчиви биоакумулиращи и токсични 
vPvB = Mного устойчиви и много биоакумулиращи 
 
LD - летална доза 
LC - летална концентрация 
EC - концентрация ефект 
IC - средната концентрация обездвижване или средната инхибиторна концентрация 
 
Данните в Раздели 4-8, както и 10-12, не се отнасят частично до редовната употреба на продукта (в този смисъл консултирайте се с информацията за продукта и за 
неговата употреба), а за случаите на освобождаване/изпускане на големи количества в резултат на аварии или инциденти.  
Данните в информационният лист за безопасност описват ексклузивно изискванията за безопасна работа, транспорт и съхранение на продукта. Те съответстват на 
нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Доставените спецификации се съдържат в съответният документ за продукта. Данните не представляват 
гаранция за никое свойство (свойства) на продукта както са дефинирани от съответните нормативните актове.  


