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Здравна оценка 

за приложимост на хидроизолация 

"Изомраз'' - производство на 

"ИЗОМАКС - Байчев" ЕООД - София 

Оценката е извършена въз основа на представените: 

1. Сертификат за въведена система за управление на качеетвото по
изискванията на ISO 9001: 2000, издаден от SGS United Kingdom Ltd.

2. Декларация за съответствие с Българско техническо одобрение
( БТО) № 50/01.08.2006г. и с Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на строителните продукти.

3. Информационен лист за безопастност.
4. Българско техническо одобрение ОО-050/01.08.2006г. на

Научноизследователския институт по строителни материали.
5. Инструкция за работа с хидроизолационни комплекти

"Изомраз".
6. Технически проспект

"Изомраз" по състав представлява водна дисперсия от акрилна 
смола, пясък, полимер-цимент, минерални пълнители и пигменти. 
Опасни компоненти в рамките на значението, дадено от директива 
67/548 на ЕС и съответната класификация: няма.
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Индентификация на опасностите 
При нормална употреба на продукта не се срещат специфични опастности. 
Ако се борави неправилно с продукта, може да предизвика дразнене на очите, 
кожата и респираторния тракт. 

Мерки за първа помощ 

Очи: При контакт с очите, да се промият незабавно с вода в продължение 
най-малко на 10 минути. Ако се наблюдава раздразнение, да се повика лекар. 

Противопожарни мерки 
При нормални условия материалите са незапалими. Температура на 
самозапалване: няма. 
Средства за гасене: вода, въглероден двуокис, пяна, суха пяна. Неподходящи 
гасители: няма. 
Специално защитно оборудване: за пожари в затворени помещения - 
пожарникарите трябва да използват самозареждащи се дихателни апарати. 
Обичайни опастности при пожар. 
Опасни продукти на разпадане: серни оксиди, сяроводород, въглероден оксид. 

Мерки при случайно изпускане (изхвърляне): 

Процедура при изпуснат или разлят материал:

Да се събере и да се изхвърли на подходящо място за отпадъци в съответствие 
с действащите закони. Ограничете разливането със земя или пясък. Предпазни 
мерки за околната среда: да се предпазят разливите от навлизане в 
канализацията. Ако продуктът изтече във воден източник или дренажна 
система - уведомете компетентните власти. Методи за почистване: продуктът 
може, където е подходящо, да се абсорбира от инертен материал ( сух пясък ) . 
След като се събере продукта изплактете областта и замърсените материали с 
вода. 

Манипулиране и складиране: Осигурете добро проветрение на работното 
място. Спазвайте добрите навици за поддържане на хигиена в 
промишлеността и стандартите за безопастност. Предпазни мерки по време на 
работа: При работа с продуктите е необходимо да се използват ръкавици. 
Избягвайте контакт с очите. Избягвайте продължителен или 
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Вид: 
Мирис: 
Цвят: 

повторен контакт с кожата. Избягвайте контакт и вдишване на парите. 
Не работете на апарати или изпразнени котейнери, без да са почистени. 
Спазвайте принципите за лична хигиена в промишлеността. Не яжте и не 
пийте. 

Съхранение: Да се съхранява само в оргинални опаковки, плътно 
затворени, в помещения с възможност за проветряване или под навес, 
далеч от източници на нагряване или замръзване. Да не се складира в 
близост до окислители.

Специални изисквания 
Не са известни. 
Контрол върху излаrането на въздействие/Лична защита: 

Няма специални изисквания относно предпазните мерки. Да се действа в 
съответствие с познатата производствена практика. По време на работа 
да не се консумира храна, да не се пие и да не се пуши. 

Екипировка за индивидуална защита 
Защита на дихателната система - не се прилага 
Защита на ръцете -защитни гумени ръкавици 
Защита на очите - не се прилага. 
Защита на кожата - работно облекло, гумени ботуши. 

Физични и химични свойства: 

вискозна течна маса 
слаб, специфичен мирис 
бял, сив, бежов 

Физическо състояние: водна дисперсия 

РН 6.0 -7.0 
Точка на кипене, 0С 100° /водна фаза/ 

Точка на възпламеняване, С не запалим 
Самовъзпламеняване Няма 
Плътност при 20 °С, g/cm3 1.45-1.55 
Съдържание на нелетливи вещества, % по 78 -82 

маса 

Разтворимост във вода Неограничена 

Стабилност и реакционна способност: 
Състояния които трябва да се избяrват: 
Стабилен при нормални условия 
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Рискови разпадания или странични продукти: При нормални условия - 
няма такива. Термично разлагане при пожар - ще се образуват дразнещи 
дихателния тракт пари 
( серни оксиди, сяроводород, въглероден окис) 
Рискови полимеризации:не се наблюдават. 
Вещества, които трябва да се избягват:окислители 

Токсикологична информация: 

Няма токсични съставки 

Други токсикологични данни: Не са познати. 

Екологична информация 

Увреждания на околната среда и ефекти върху нея не са установени. 

Изхвърляне на отпадъците: 

Да се изхвърлят отпадъците на подходящо узаконено депо в съответствие с 

действащите нормативи. 

Не изхвърляйте продукта във водни източници, на земята или в 

канализационната система. 

Информация за транспорта: 

Продуктите не се класифицират като опасна за транспортиране стока. '" 

Транспортира се с всякакъв вид транспортни средства rio суша, вода и въздух.

Нормативна информация: 

Титул 111: Този продукт не съдържа "Изключително опасни субстнанции". 
-SARA (311/312) Категории на опасности: акутна. Този продукт не съдържа 
химикали, попадащи в програмата SARA (313) за освобождаване на токсични 
вещества.
Въху етикета на опаковката трябва да има следните обозначения за 
безопасност:
R - 36/38 Дразни и очите и кожата. S-26 В случай на контакт с очите 
изплакнете незабавно и обилно с вода и се свържете с лекар.
S-28 При контакт с кожата измийте незабавно с вода и сапун. 
S-37/39 Носете подходящи ръкавици и предпазители за очите/ лицето.

Технически показатели на ИЗОМРАЗ - едно- или двукомпонентна 
хидроизолация на база водна каучукова дисперсия, минерални пълнители, с 
или без добавяне на прахообразен втвърдител.: 
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•:• 
•:• 
•:• 
•:• 
•:• 

Водоустойчивост и водонепропускливост; 
Температуроустойчивост от минус 40 до + 160°С; 
Паропропускливост; 
Пукнатиноустойчивост; 
Пригодност за нанасяне върху различни основи; бетон, 

  газобетон, мазилки, битумни, метални и други повърхности; 
•:• Лесно и икономично нанасяне; 
•:• Не е токсична, няма вредни здравни и екологични въздействия;

За постигане на по-голяма гладкост на покритието и саморазливен ефект към 
готовия за работа разтвор може да се добави до 1 % подходящ сух полимер. 

За почистване и поддържане на замазки и настилки от ИЗОМРАЗ се 
използват неутрални детергенти и дезинфектанти - като деофреш, 
ЕМИ-86, кристал - универсал, Пачико ДЗФБА. 

Заключение 

Предвид гарантираните качества на хидроизолационни комплекти 
"Изомраз" - производство на "ИЗОМАКС - Байчев" ЕООД те могат да 
бъдат допуснати за приложение като хидроизолация в жилищни, 
обществени и производствени сгради и по-специално: 

•:• Подземни части на сгради и съоръжения (външно и вътрешно) -                      

фундаментни плочи и стени, подлези, сутерени, мазета и др.

•:• Повърхности с вибрации, разширение и свиване

- подземни гаражи и паркинги, балкони, тераси,
покриви, над топлоизолационни покрития и др.
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Плътност на сместа: 1,5±0,05 g/cm
3

Топлоустойчивост: над 160 °С 
Огъваемост: минус 25 °С 
Време на съхнене: около 2 часа 
Отворено време за работа: най-малко 4 часа 
Минимална температура на втвърдяване: О 0С 

В изсъхнало и втърдено състояние, хидроизолацията притежава следните 
положителни технически качества: 
•:• Устойчивост на атмосферни въздействия, ултравиолетови лъчи и някои 
агресивни агенти; 



•:•  Бани, басейни, резервоари, бетонни канали;
•:• Безфугова противохлъзгаща хидроизолационна замазка и настилка по 
стени, тавани и подове в проиводствени цехове, спомагателни помещения и 
складове, в т.ч. и за хранително-вкусовата промишленост и в частност - за 
хранителни стоки. 
Хидроизолация "ИЗОМРАЗ", производство на "ИЗОМАКС-БАЙЧЕВ" ЕООД, 
при спазване на указанията и инструкциите за работа, съставени от 
производителя, може да бъде прилагана по предназначението си, без да 
създава условия за възникване на здравен риск. Продуктът е безопасен за 
човешкото здраве и безвреден за околната среда.

София, 14.02 2007г. Извършил оценката: 

r/: JI. 7J.w(/,p 
(проф. д-р Мария Чучкова, ,ZJ;мн) 

' 

УПРАВИТЕЛ: 
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