
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ПРОДУКТА 

Клей GARANT спеціальний 

вініловий 

 

I. Продукт 

Призначення Використовується для всіх видів шпалер: 

– щільних 

– тиснених 

– вінілових. 

Виробник ТОВ «Вікторія і К»  

вул. Дорожна 64/20, м Дніпродзержинськ, Україна, 

51900 

II. Склад / Відомості про складники 
Загальний хімічний опис Клей для шпалер.  

Склад Крохмаль модифікований технічний 

«SOLVITOSE», протигрибкові добавки.  

Декларація про небезпечні елементи Не містить небезпечних речовин, що перевищують 

межі EU-приписів. 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Продукт не є небезпечним при правильному, відповідно до інструкції, приготуванні та використанні. 

Уникайте утворення хмари пилу. 

IV. Опис заходів із надання першої допомоги 

Загальні рекомендації  У разі несприятливого впливу на здоров'я 

звернутися за медичною допомогою. 

Після вдихання  Вивести людину на свіже повітря. У разі потреби 

звернутися за медичною допомогою.  

Контакт зі шкірою Промити проточною водою. Зняти забруднений 

одяг.  

Контакт з очима Негайно промити очі великою кількістю проточної 

води (протягом 10 хвилин). Якщо необхідно, 

звернутися до окуліста. 

При ковтанні  Ретельно прополоскати ротову порожнину, випити 

1–2 склянки води, проконсультуватися з лікарем. 

V. Протипожежні заходи 

Засоби пожежогасіння Придатні всі вогнегасні засоби. 

Засоби пожежогасіння, які не можна 

застосовувати 

Немає.  

Спеціальне оснащення для пожежних Не вимагається.  

 



Особливі небезпечні впливи, які виникають від 

самого продукту, продуктів згоряння або 

висхідних газів 

Немає. 

 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

Заходи особистої безпеки  Уникати утворення хмари пилу.  

Процес прибирання Прибрати сухі фракції, слизький шар змити 

водою. Утилізувати забруднений матеріал як 

відходи. 

VII. Застосування та зберігання 

Застосування  Уникати утворення пилу. Якщо є джерела 

займання, існує небезпека виникнення та 

поширення пожежі. 

Зберігання  Зберігати в оригінальній упаковці, у сухому місці, 

окремо від продуктів харчування. Берегти від 

дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Додаткова інформація про конструкцію системи  Спеціальні заходи не вимагаються. 

Захист органів дихання Респіратор або захисна маска (у разі утворення 

пилу). 

Захист очей Захисні окуляри, що щільно прилягають до 

обличчя (у разі утворення пилу).  

Індивідуальні засоби захисту Змити весь бруд, що потрапив на шкіру, великою 

кількістю води з милом. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація  

Фізичний стан Порошок.  

Колір Молочно-білий.  

Запах Немає.  

Фізичні та хімічні властивості  

Значення рН (+20 °С, розчинений у воді 1:8) 11,1 (нейтральний).  

 

Об’ємна густина 300-400 Кг/м3 

В'язкість динамічна (віскозиметр Брукфільда, +20 

°С, водний розчин 1:8)  
6960 мПа*с. 

Розчинність у воді (+20 °С) Розчиняється, набрякає зі збільшенням об’єму.  

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід уникати Продукт не розпадається, якщо використовувати 

його згідно з інструкцією. 

Матеріали, яких слід уникати Невідомі, якщо продукт використовується за 

призначенням. 

Небезпечні продукти розпаду  Немає, якщо продукт використовується за 

призначенням. 

XI. Токсикологічна інформація 

Загальна інформація Досі не відомі випадки згубної дії, якщо продукт 

використовувався за призначенням. 

XII. Екологічна інформація 



Біологічний розпад  Не розпадається.  

Інші несприятливі впливи Якщо використовувати продукт за призначенням, 

після твердіння він не є токсичним для риб. 

XIII. Вказівки щодо утилізації  

Утилізація продукту Утилізація здійснюється відповідно до 

розпоряджень місцевих органів управління. 

Утилізація забрудненого пакування Утилізацію упаковки здійснювати після її повного 

спорожнення. 

XIV. Вказівки щодо транспортування 

Загальна інформація Не є небезпечним відповідно до IMDG, IATA/ 

ICAO 

Класифікація та маркування  Згідно з правилами, не відноситься до категорії 

небезпечних вантажів. 

Національні приписи Клас зберігання: 11 (класифікація відповідно до 

розрахункових методів).  

Клас небезпеки для води: WGK1.  

XV. Міжнародне та національне законодавство 

Буквене маркування і позначення небезпечності 

продукту 

Правила обов'язкового маркування на продукт не 

поширюються.  

XVI. Інша інформація  

Наведені дані базуються на поточному рівні наших знань та стосуються продукту в тому стані, у якому 

його постачають. Наші продукти описуються з точки зору вимог техніки безпеки і, відповідно, не 

означають гарантію певних властивостей продукту. 

 


