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1. Наименование на продукт, производител и фирма 
1.1 Търговско наименование: Баумит Дивина Праймер – грунд за вътрешна дисперсна боя 

(Baumit Divina Primer) 

1.2 Химическо означение:  
1.3 Производител: 

 
 
Доставчик: 

BAUMIT ROMANIA COM SRL 
Bdul Iuliu Maniu 600, Sector 6, Bucureşti, România 
Tel: 021.350 01 03/06, Fax: 021.318 24 08 

БАУМИТ България ЕООД 
ул. „България”, № 38, 2100 – Елин Пелин, България 
тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918 

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: 

Смес от следните вещества: мах. 3% акрилно-модифицирана смола, 40% вода, 56% пълнители и 1% добавки 
Символ --     

 

 

R –фраза             -- 

 

3. Възможни опасности 
3.1 Идентификация: Продуктът не е задължителен за класифициране 

Специфични опасности  

Формулировката на изложените указания за безопасност (R фрази) да се вземе от Глава 16 'Списък на 
съответните R фрази'. 

 

4. Мерки при първа помощ 
 Общи указания: Този продукт не е опасен, но в случай на нужда да се вземат предвид 

указанията в т. 4.2. 

 При вдишване: Достъп на свеж въздух. При оплаквания да се потърси лекар. 

 При контакт с кожата: Веднага да се измие с вода и сапун. Незабавно отстранете 
замърсените дрехи. 

 При контакт с очите: При допир с очите да се изплакне грижливо с много вода и да се 
потърси лекар. 

При поглъщане: Устата да се изплакне добре с вода. Да не се предизвиква повръщане. 
Ако се проявят симптоми, веднага да се потърси лекар и да се 
предостави етикета или опаковката. 

 

Указания за лекаря: -- 
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5. Пожарогасителни мерки 
5.1 Подходящи гасящи средства в 

случай на пожар: 
водна мъгла, пяна, въглероден диоксид 

5.2 Непригодни от гледна точка на 
сигурността гасящи средства: 

Силна водна струя 

5.3 Специфични указания за гасене: При пожар не се генерират опасни вещества.  

5.4 Специални защитни средства за 
пожарникари: 

В случай на пожар е необходима маска и пожароустойчиви дрехи. 

5.5 Други указания: Затворени опаковки в близост до пожар е необходимо да бъдат 
охладени с водна струя. 

 

6. Мерки при инцидентно разсипване 
6.1 Лични предпазни мерки: Виж т. 8.3. 

6.2 Мерки за опазване на околната 
среда: 

Да не се допуска попадане в повърхностни или подпочвени води. Да 
се избягва попадане в канализацията. В случай на замърсяване на 
реки, езера или канализацията да се уведомят незабавно 
оторизираните органи.  

6.3 Начин на почистване: Почиства се с материали, поемащи течности (напр.пясък, дървени 
стърготини и т.н.) 

 

7. Начин на използване и съхранение 
7.1 Начин на използване: Да се избягва яденето, пиенето и пушенето при употреба на продукта. 

Да не се запазва празната опаковка в близост до топлина и 
запалителни вещества. 

7.2 Съхранение: Продукта да се съхранява в оригинална опаковка върху дървени 
палети. Да се пази от замръзване. Да не се съхранява заедно с 
несъвместими продукти.  
Да се съхранява на сухо, проветриво място, далеч от топлини 
източници и пряка слънчева светлина. 
Да се избягва съхраняване в близост до храни, напитки и фуражи. 
За най-добро качество, необходимата температура на съхранение е 
между +5 до +30˚C. 

 

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

изграждане на технически 

съоръжения: 

-- 

8.2 Гранични стойности на 

въздействие: -- 

-- 

8.3 Лични предпазни средства: Дихателни защитни средства: препоръчителна 
Защитни средства за ръцете:   препоръчителни 
Защитни средства за очите:     препоръчителни 
Защитни средства за тялото:   обичайно работно облекло 

8.4 Общи предпазни мерки: Да се избягва по-продължителен контакт с очите и кожата 
Да се измият ръцете след употреба, препоръчва се неутрален сапун. 

8.5 Хигиенни мерки: Да се избягва контакт с хранителни продукти. При допир с кожата и 
очите да се измие с много вода. 
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9. Физически и химически свойства 
Външни белези: Форма:                 пастообразна 

Цвят:                    бял 
Мирис:                 мек 

9.1 

Плътност: 

Обемна плътност: 

около 1550 g/dm3 

9.4  Данни по отношение на 

безопасността: 

 

Пламна точка ºС:                      без приложение 
Температура на запалване ºС: без приложение 
Самозапалване ºС:                    без приложение 
Разтворимост във вода:            смесва се 
Изменение на състоянието:     замръзва при 0 ºС 
                                                    кипва при 100 ºС 
Равнище на Ph/Забележка:      слабо алкален 
Точка на топене ºС:                  без приложение 
Вискозитет:                               2500 – 4000 mPas 

 

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

избягват:  
Не се разпада при нормално използване  

10.2 Условия, които трябва да се 

избягват: 

Да се пази от замръзване и твърде силно нагряване´Продукта е 
стабилен при нормални условия. 

10.3 Опасни продукти от химическо 

разлагане: 

-- 

10.4 Други данни: -- 

 

11. Токсикологични данни 
11.1 Токсикологичност: При надлежно боравене и използване съгласно указанията Баумит  

Дивина Праймер според нашия опит и наличната ни информация 
няма никакви вредни за здравето въздействия. 

 

12. Екологични данни 
12.1 Екология: Поради алкалността и използваните органични вещества не се 

допуска попадане в повърхностни или подпочвени  води. 

 

13. Указания при изхвърляне 
 Изхвърляне: Изгаря се като смет или специален отпадък. Втвърдилият материал се 

депонира също и на места за специални отпадъци. 
 
Кодов номер на отпадъка по ÖNORM S 2100: 57303 
Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. 
Остатъците да не се изхвърлят в мивката или тоалетната. 

 

14. Наредби при транспорт 
Сухопътен транспорт: RID / ADR:  безопасен товар    
Воден транспорт: безопасен товар    

 

Въздушен транспорт: безопасен товар    
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15. Наредби относно правни предписания 
Обозначение съгласно  

ЕИО-директивите: 

 

Символ за опасност: Продуктът не е задължителен за класифициране 
 

R-фрази: -- 
 

 

S-фрази: 
 
 
 
 
 
 
Наредба за ограничаване емисиите 

на ЛОС 

S 2:  Да се пази от деца 
S 24/25: Да се избягва контакт с очите и кожата. 
S 29/35: Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата 
опаковка да се третират по безопасен начин. 
S 45:  При злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. 
 
А.ж) грундове – ППВО 30/<30 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.) 

 

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! 

 


