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1 Идентификация на веществото/сместа и на дружеството 
 

1.1 Идентификатори на продукта 

Търговско наименование: Cleaneo Akustik 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби, които не се препоръчват  
Употреба на веществото / сместа: Гипскартонена плоскост 
 

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
Производител: 
Knauf Gips KG 
Postfach 10 
97343 Iphofen 
Германия 
Тел: +49 (0)9323/31 - 0 
Факс: +49 (0)9323/31 – 277 
Дистрибутор: 
Кнауф България ЕООД 
Ул. „Ангелов връх“ № 27 
1618 София 
Тел: +359 2 91 789 10 
Email: info@knauf.bg 
 

Информационен отдел: 
Технически информационен център Сухо строителство 
Тел: +49 (0)9001/31-1000 (вижте Радел 16) 
E-mail: Knauf-Direkt@Knauf.de 
1.4 Телефонен номер при спешни случаи 
Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Пирогов“ 
Тел: +359 2 91 544 09 
 

 

2 Описание на опасностите 
 
2.1 Класифициране на веществото или сместа съгласно Регламент (EО) № 1272/2008:  
Продуктът не се класифицира съгласно Регламент CLP. 
 

Класифициране съгласно Директива 67/548/EИО или Директива 1999/45/EО: няма. 
Специални предупреждения за опасност за хората и околната среда: 
Няма рискове, които да бъдат специално упоменати. 
 

2.2 Елементи на етикета 
Етикетиране съгласно Регламент (EО) № 1272/2008: няма 
Пиктограми за опасност: няма 
Сигнална дума: няма 
Предупреждения за опасност: няма 
2.3 Други опасности 
Резултати от оценката на PBT и vPvB: 
PBT: Не е приложимо. 
vPvB: Не е приложимо. 

 
* 3 Състав/информация за съставките 
 

Химическа характеристика: смес 
Описание: 
Гипскартонена плоскост от свързан гипс, облицована с картон. Гипсовата сърцевина е със 
зеолити и малки количества нишесте и тензиди, както и стъклени влакна за повишаване на 
якостта.  Изпълнена е като перфорирана плоскост с акустичен воал от задната страна . 
Лепило: Дисперсионно лепило на водна основа. 
Каширане: едностранно силоконизирано PET-фолио + лепило на основата на синтетичен 
каучук. 
 

Опасни съставки: няма 
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Други съставки: 
CAS: 7778-18-9 калциев сулфат 
EINECS: 231-900-3 
Reg.nr.: 01-2119444918-26-XXXX 
Забележки: Вещества с гранична стойност за експозиция на работното място: вижте Раздел 
8. 

 
4 Мерки за първа помощ 

 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 
Общи указания: Не са необходими специални мерки. 
При вдишване: Осигуряване на чист въздух, при оплаквания да се потърси лекарска помощ. 
При контакт с кожата: Измийте с вода и сапун и изплакнете добре. 
При контакт с очите: 
Изплакнете очите за по-продължително време при отворен клепач под течаща вода. Ако 
оплакванията продължават се консултирайте с лекар.  
При поглъщане: 
Изплакнете устата и изпийте обилно количество вода. 
Потърсете медицинска помощ. 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симтоми и 
ефекти 
Няма информация. 
4.3 Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение 
Няма информация. 

 
* 5 Противопожарни мерки 

 

5.1 Пожарогасителни средства 
Подходящи пожарогасителни средства: Пожарогасителни мерки, които да отговарят на 
околната среда. 
Неподходящи пожарогасителни мерки от съображение за сигурност: Няма. 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
В случай на пожар могат да възникнат:  
Въглероден оксид (CO) 
Въглероден диоксид (CO2) 
Дим 
5.3 Съвети за пожарникарите 
Специални предпазни средства: Автономни дихателни апарати. 

Допълнителна информация: Продуктът е негорим. 

 
6 Мерки при аварийно изпускане 

 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни 
случаи 
Да се избягва образуването на прах. 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 
Да не се допуска попадане в канализацията/повърхностните води/подпочвените води.  
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване Механично почистване. 
6.4 Позоваване на други раздели 
Информация за безопасна работа: вижте Раздел 7. 
Информация за лични предпазни средства: вижте Раздел 8. 
Информация за третиране на отпадъци: вижте Раздел 13. 

 
7 Работа и съхранение 

 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 
Да се избягва образуването на прах.  
Да не се вдишва прах. 
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Указания за предпазване от пожар и експлозия: Не са необходими специални мерки. 
 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
Изисквания за складове и контейнери: Няма специални изисквания.  
Съвети за общо съхранение: Не са необходими. 
Други условия на съхранение: Да се съхранява на сухо. 
Клас на съхранение: Клас на съхранение съгласно VCI: 13 (негорими твърди вещества) 
7.3 Специфични крайни употреби Няма информация. 

 
8 К о н т р о л  н а  е к с п о з и ц и я т а / л и ч н и  п р е д п а з н и  с р е д с т в а  

 

8.1 Параметри на контрол 
Съставки с граници на излагане, които трябва да бъдат наблюдавани: 

CAS: 7778-18-9 калциев сулфат (50-100%) 

AGW 6 mg/m³ A 
DFG 

Допълнителни указания: При изготвянето са използвани валидните по това време листа за 
безопасност. 

 

8.2 Контрол на експозицията 
Общи предпазни и хигиенни мерки: 
Да се обърне внимание на обичайните предпазни мерки при работа с химикали. 
Лични предпазни средства: 
Предпазване на дихателните пътища: При образуване на прах носете маска с филтър FFP1. 
Предпазване на ръцете: Не е необходимо. 
Предпазване на очите: При образуване на прах носете предпазни очила със странична 
защита. 

Предпазване на тялото: Работно предпазно облекло 

 
* 9 Физични и химични свойства 

 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
Обща информация 
Външен вид: 

Форма: Плоскост 
Цвят: Гипсово ядро: бало, бяло-бежово, бяло-сиво 

Предна страна-картон: бежов 
Задна страна-картон: розов 

Мирис: Без мирис 
Граница на мирис: Не е определена. 

 

pH-стойност: В доставно състояние не е приложимо, суспензия 
6-9 

 

Промяна на състоянието: 
Точка на топене/интервал на топене: Не е приложимо. 
Точка на кипене/интервал на кипене: Не е приложимо. 

 

Пламна точка:                                                Не е приложимо.  

Възпламеняемост (твърдо, газообразно):Не е приложимо.  

Темп.на възпламеняване:                           Не е приложимо.  

Температура на разлагане:                        Не е определена. 

Самовъзпламеняемост: Продуктът не е самозапалим.  

Опасност от експлозия: Продуктът не е взривоопасен.  

Налягане на парите: Не е приложимо. 

Плътност: ок. 0,8 g/cm³ (неперфорирана плоскост) 
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Относителна плътност: Не е определена. 
Плътност на парите: Не е приложимо. 
Скорост на изпаряване: Не е приложимо. 

 

Разтворимост в / смесимост с 
вода: ок. 2 g/l (калциев сулфат x 2 H2O) при 20°C 

 

Разпределителен коеф. (n-октанол/вода): Не е приложимо. 
 

Вискозитет: 
Динамичен: Не е приложимо. 
Кинематичен: Не е приложимо. 

9.2 Друга информация Термично разлагане на гипс: 
на CaSO4 и H2O над 140°C 
на CaO и SO3 над 1000°C 
Термично разлагане на PET-фолио: > 180°C 

 
* 10 Стабилност и реактивност 

 

10.1 Реактивност Няма информация. 
10.2 Химическа стабилност 
Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват: 
Да се избягва излагане на влага. 
10.3 Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции. 
10.4 Условия, които трябва да се избягват Няма информация. 
10.5 Несъвместими материали Няма информация. 
10.6 Опасни продукти при разпадане Не са известни опасни продукти. 

 
11 Токсикологична информация 

 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти  
Не е токсичен. 
Допълнителни токсикологични указания: 
Продуктът не подлежи на етикетиране въз основа на метод за изчисления  н а  
п о с л е д н а т а  в е р с и я  н а  О б щ а  д и р е к т и в а  з а  к л а с и ф и ц и р а н е  н а  с м е с и  
н а  Е О .  
При правилно използване на продукта, според нашия опит и наличната ни информация, той 
не предизвикава неблагоприятни ефекти.   

 
12 Екологична информация 

 

12.1 Токсичност 
Токсичност за водните организми: Няма информация. 
12.2 Устойчивост и разградимост Няма информация. 
12.3 Биоакумулираща способност Няма информация. 
12.4 Преносимост в почвата Няма информация. 
Допълнителни екологични указания: 
Общи указания: 
Да не се допуска попадане в подпочвени води, водни басейни или в канализацията. 
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 
PBT: Не е приложимо. 
vPvB: Не е приложимо. 
12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма информация. 
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13 Обезвреждане на отпадъци 
 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 
Препоръка: Да се съблюдават местните законови предписания. 
Европейски каталог на отпадъците: 

17 08 02 строителни материали на основата на гипс, различни от посочените в 17 08 01 

17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 09 01, 17 
09 02 и 17 09 03 

 

Непочистени опаковки: 
Препоръка: 
Замърсените опаковки да се изпразнят и след подходящо почистване могат да бъдат 
рециклирани.  

 

14 Информация относно транспортирането 
 

14.1 Номер по списъка на ООН 
ADR, IMDG, IATA няма 
14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН 
ADR, IMDG, IATA няма 
14.3 Класове на опасност при транспортиране 

 

ADR, IMDG, IATA 
Класове: няма 
14.4 Опаковъчна група 
ADR, IMDG, IATA няма 
14.5 Опасност за околната среда 
Marine pollutant: Не 
14.6 Специални предпазни мерки за 
потребителя Не е приложимо. 
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II 
от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC           Не е приложимо. 

UN "Model Regulation": - 

 
15 Информация относно нормативната уредба 

 

15.1  Специфични за веществото или сместа нормативна 
уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда  

Национални разпоредби: 

Клас на опасност от 

замърсяване на водите: 
Клас на опасност от замърсяване на водите  1 (приложение 4, VwVwS Германия от 
17.05.1999): слабо замърсяващ водите 
15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес  
Не е направена оценка на безопасност. 

 
16 Друга информация 

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните 

познание към датата на изготвяне и те не представляват гаранция за характеристиките на 

продукта или установяване на правно-обвързващи договорни взаимоотношения. 

  

Клас на строителния материал: За по-подробна информация вижте Техническия лист. 
 

Отдел, издаващ информационния лист за безопасност: 
Knauf Gips KG, Abteilung Umwelt und Sicherheit, 97343 Iphofen 
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Съкращения и акроними: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

* Данните от предишна версия са променени 


