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ПОГЛАВЈЕ 1: Идентификација на хемикалијата и податоци за субјектот кој ја 
пушта хемикалијата во промет 

1.1. Идентификација на хемикалијата:  
Трговско име: SPRINT – Technogips Pro машински малтер на база на гипс 

1.2. Идентификуван начин на користење на хемикалиите и начинот на 
користење кој се препорачува: SPIRIT е машински малтер Technogips Pro на 
база на гипс за еднослојно нанесување на ѕидови и плафони во просотрии со 
нормална влажност. 

1.3. Детали за добавувачот на безбедносниот лист 
Податоци за снабдувачот: 
Formatt Building Products EOOD,  
Адреса на седиште: бул. Бугарија 49 B, влез А, Софија 1404, Бугарија |  
Контакт адреса: ул. Доспат 2, Софија 1606, Бугарија – тел.: +359 2 805 11 66, 
office@technogipspro.com 
Контакт лице: 
office@technogipspro.com 
тел.: +359 2 805 11 66 /Во текот на работните денови од 8:00 до 16:00/ 

1.4. Број на телефон за итни случаи: 
Македонски токсиколошки информативен центар 
Број за итни случаи: +389 2 31 47 635 

 

ПОГЛАВЈЕ 2. Идентификација на опасностите 

2.1 Класификација на супстанците 
2.1.1   Класификација во сообразност со Уредбата (ЕО) № 1272/ 2008 [CLP]: 

Производот не е класифициран според Уредбата CLP. 
Прашината од сечење или бушење може да предизвика иритација на дишните 
патишта, кожата и очите. 

2.2. Елементи на етикетата  
Етикетата е во сообразност со (ЕО) № 1272/ 2008 [CLP]: 
Пиктограм за опасност 

 
Зборови за предупредување: Предупредување 
Известувања за мерките на претпазливост:   
H319 – Доведува до оштетување на очите 
Ознаки за безбедност: 
P102 – Да се чува вон домет на деца 
P261 – Да се избегнува вдишување на прашината 
P280 – Да се носат заштитни ракавици/ заштитни одела/ заштитни наочари / 
заштита за лице. 
P305 + P351 + P338 – ДОКОЛКУ ДОЈДЕ ДО КОНТАКТ СО ОЧИТЕ: Внимателно 
исплакнете ги со вода неколку минути. Извадете ги контактните леќи, доколку 
ги има и доколку тоа е возможно да се направи. Продолжете со плакнењето. 
P402 Да се чува производот на суви места. 
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ПОГЛАВЈЕ 3. Состав/податоци за состојките 

3.1.    Супстанции –  не е применливо  
3.2.1    Основни карактеристики: 

Име EC № CAS № %, по 
тежина 

Класификација 
според Уредбата 
67/548/ЕИО 

Класификација 
според прописите 
1272/2008 

Calcium 
dihydroxide 

215-137-
3 

1305-62-
0 

<5%  Xi, штети 
R 36; R 37; R 38 

Оштетување на очите 
2, 
Н319; 
Н315, Н335 

Calcium sulfate 
hemihydrate 

231-900-
3 

10034-
76-1 

>85%  Не се класифицираат Не се класифицираат 

 

ПОГЛАВЈЕ  4. Мерки за прва помош 

4.1.      Опис на мерките за прва помош  
При вдишување: Пренесете ја жртвата на свеж воздух. Измијте носот и устата 
со многу вода. 
При контакт со кожата: Добро исплакнете со вода најмалку 15 минути. 
При контакт со очите: Добро исплакнете со вода. 
При голтање: Исплакнете ги устата и грлото со вода и плукнете, а потоа 
побарајте помош од лекар.  

4.2. Најважни симптоми и ефекти, акутни и одложени 
Нема достапни податоци. 

4.3. Итна медицинска помош и посебен третман 
Нема достапни податоци. 

 
ПОГЛАВЈЕ  5. Мерки за гаснење при пожар 

5.1. Средства за гаснење на пожар 
Соодветни средства за гаснење на пожар: CO2, сув хемиски прав или воден 
спреј. Поголемите пожари гаснете ги со воден спреј. 

5.2. Посебни опасности кои може да настаната од супстанциите и смесата 
Нема достапни податоци. 

5.3. Совет за противпожарните работници 
Не се потребни дополнителни посебни мерки. 

 
ПОГЛАВЈЕ  6: Мерки во случај на несреќи 

6.1. Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на несреќа  
Избегнувањето да создавате прашина. Придржувајте се кон упатствата за 
користење.  

6.2. Претпазливост која се однесува на животната средина 
Спречете да производот дојде во канализациите, површинските и подземните 
води. 

6.3. Мерки кои треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето    
            и санација 

Во случај на истурање, соберете ја механички и одложете ја на места кои 
локалните власти ги имаат предвидено за таа намена. 

6.4. Упатување на други поглавја 
BБезбедност при користењето: Поглавје 7 
Средства за лична заштита: Поглавје 8 
Одлагање: Поглавје 13. 
 



 
  

 
 Formatt Building Products Ltd. 

www.technogipspro.com 

 
 
 

 ПОГЛАВЈЕ  7: Употреба и складирање 

7.1. Претпазливост за безбедно користење 
Се препорачува користење на заштитни наочари и маски против прашина кога 
во мешавината се додава вода и меша. Придржувајте се на упатствата за 
ракување дадени на етикетата. 

7.2. Услови за безбедно складирање, вклучувајќи и некомпатибилност 
Не се познати неспоиви производи. 
Да се чува во суви и проветрени простории до 6 месеци од датумот на 
производство. Не е дозволен контакт со вода и/или влага. 

7.3. Посебен начин на користење 
Производот нема друга намена, освен оние наведени на етикетата и во 
Техничкиот лист. 
 

ПОГЛАВЈЕ  8. Контрола на изложеност и лична заштита 

8.1. Параметри за контрола на изложеноста  
Нема достапни информации, види Поглавје 7. 

8.2. Контрола на експозиција 
Граници на експозиција 
 

CAS № ЕС № Хемиска 
формула 

IUPAC Опис  Вид Вредност Единица 

10034-

76-1 

231-900-

3 

CaSO4х0.5

H2O 

Calcium sulfate 

hemihydrate 

Гипс Фина 

фракција 

6 (8 

часови) 

mg/m3 

1305-

62-0 

215-137-

3 

Ca(OH)2 Calcium 

dihydroxide 

Вар Фина 

фракција 

1 (8 

часови) 

mg/m3 

 
Во поголем број на случаи доволна е само добра општа вентилација. 
Избегнувајте контакт со очите и кожата. 
Не ја вдишувајте прашината. 

8.3.      Контрола на изложеност и лична заштита 
Заштита на дишните органи: Се препорачува употреба на маски за дишење 
(тип FFР1). 
Заштита на очите: Се препорачува употреба на заштитни наочари. 

            Заштита на кожата: Доволна е нормална работничка гардероба.  
 

ПОГЛАВЈЕ  9. Физички и хемиски својства 

9.1. Податоци за основни физички и хемиски својства на хемијата 
Изглед: Прав 
Боја: Бела со жолто, сива, сина, беж или крем нијанса 
Мирис: Не постои 
Праг на мирисот: нема достапни информации 
pH: Околу 6÷7 
Точка на топење / точка на замрзнување: нема достапни информации. 
Почетна точка на вриење и опсег на вриење: нема достапни информации. 
Точка на запалување: нема достапни информации. 
Брзина на испарување: нема достапни информации. 
Горна/долна граница на запаливост или експлозивност:нема достапни 
информации. 
Напон на пареата: нема достапни информации. 
Густина на пареата: нема достапни информации. 



 
  

 
 Formatt Building Products Ltd. 

www.technogipspro.com 

Густина: Околу 1kg/l 
Релативна густина: нема достапни информации. 
Растворливост/мешање со вода: Околу 2,4 g/l, на 25°С (calcium sulfate / gips) 
Коефициент на распределба во системот ноктанол/вода: нема достапни 
информации. 
Температура на самозапаливост: нема достапни информации. 
Динамички вискозитет: нема достапни информации. 
Експлозивни својства: нема достапни информации. 
Оксидирачки својства: нема достапни информации. 

 

ПОГЛАВЈЕ  10. Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност: нема достапни информации. 
10.2. Хемиска стабилност: Не е применливо, при придржување кон упатствата за 

складирање во Поглавјето 7 
10.3. Можност за настанување на опасни реакции: Не е применливо, при 
почитување на упатствата за складирање во Поглавјето 7 
10.4. Услови кои треба да се избегнуваат: Поглавје 7  
10.5.  Некомпатибилни материјали: Избегнувајте влијание од влага. 
10.6. Разградување на опасни материјали: нема достапни информации. 
 

ПОГЛАВЈЕ  11. Токсиколошки податоци 

11.1. Податоци за токсични ефекти: Нема податоци 
11.2.   Податоци за можни начини на манифестација 

При голтање: 
При правилна употреба не се очекува голтање на производот. 
Производот апсорбира вода и после голтањето може да се стврдне и да 
предизвика оштетувања. 
Корозивно оштетување на кожата / иритација: 
Не се очекува впивање преку кожата поради физичките својства. 
Не се очекува да краткотрајно поединечно дејство предизвика битни иритации 
на кожата. Долготрајно или повеќекратно дејство може да предизвика 
иритација на кожата. 
При вдишување: 
Не се очекува да еднократно вдишување биде опасно. 
Tешко оштетување на очите / иритација на очите: 
Може да предизвика брзо поминување (привремена) иритација на очите. Не се 
очекува оштетување на рожниците. 
Останати податоци: 
Нема податоци за мутагено дејство. 
Нема податоци за канцерогено влијание. 
Нема податоци за штетно влијание врз фертилитетот. 
 

ПОГЛАВЈЕ  12. Еколошки податоци  

12.1. Токсичност: Производот е безбеден за животната средина. 
12.2. Презистентност и разградливост: Нема податоци 
12.3. Биоакумулирачка способност: Нема податоци 
12.4. Мобилност во земјата: Нема податоци 
12.5. Резултати на проценка на PBT i vPvB: Нема податоци  
12.6. Останати штетни ефекти: Нема податоци 
 

ПОГЛАВЈЕ  13. Одлагање 

13.1. Методи за третман со отпадот 
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Производ: Да се одлага со почитување на локалните законски прописи. Во мали 
количини може да се одлага заедно со комуналниот отпад, додека во сите 
останати услови да се третира како мешовит градежен отпад. 
Европски каталог на отпад: 
Шифра: Назив на отпадот: 
17 08 02 Мешовит градежен отпад кој содржи гипс кој не е загаден со опасни 
материи.  
17 09 04 Друг мешовит градежен отпад од наведените во 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 
Пакување: После внимателно празнење и соодветно чистење може да се 
рециклира.  
 

ПОГЛАВЈЕ  14: Податоци за транспорт 

14.1. UN број: Не е применливо  
14.2. UN назив за терет при транспорт: Не е применливо 
14.3. Класа(и) за опасности при превоз: Не е применливо  
14.4. Амбалажна група: Не е применливо 
14.5. Опасност при животната средина: Не е применливо 
14.6. Посебни мерки за претпазливост за корисниците: Не е применливо 
14.7. Транспорт при состојба на растур: Не е применливо 
 

ПОГЛАВЈЕ  15. Регулаторни податоци 

15.1. Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина 
Продуктот не содржи информации за нарушување на озонскиот слој согласно 
Регулативата/ЕО/2073/2007. Производот не содржи постојани органски 
загадувачки материи согласно Регулативата/ЕО/850/2004  
Според Регулативата ЕО/67/578 и не се побарува обележување на производот 
како опасен 

15.2. Проценка на безбедноста на хемикалијата: Нема извршено оценка за 
безбедноста. 

 

ПОГЛАВЈЕ  16. Останати податоци 

16.1.   Наведување на промени: Безбедносниот лист е одраз на произведувачот за 
безбедно ракување со овој материјал. Овие податоци даваат упатство за 
безбедност и здравје на работата и не смеат да се толкуваат како гаранција на 
техничките карактеристики. 

16.2.   Значење на кратенките и акронимите: 
16.3.   Извод на податоците:  

Регулативата (EC) No 1907/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 
18.12.2006 год. односно регистрацијата, оценката, разрешувањето и 
ограничувањето на хемикалиите (REACH) и соодветните меѓународни правила 
за транспорт - Регулатива (ЕО) 1272/2008, односно сласифицирањето, 
пакувањето и етикетирањето  на опасни хемиски смеси  
Регулативата (ЕО) 453/2010 за измени на Регулативата (ЕО) 1907/2006 на 
Европскиот Парламент и на Советот од 18.12.2006 год. односно 
регистрацијата, оценката, разрешувањето и ограничувањето на хемикалиите 
(REACH). 
 

 


