
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006, Приложение II,  

изменен с Регламен (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 г. 

  

 Alphaban Super 
 

Дата на ревизия: 14.08.2020                                                                          Ревизия: 2     Стр. 1 от 11  

 

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО / 

ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1. Идентификатор на продукта  
Наименование на продукта: ALPHABAN SUPER. 

 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 

които не се препоръчват 

Употреби които са от значение: биоцид. 

 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

PelGar International Ltd. 

18 rue des Remparts d'Ainay 

69002 Lyon 

France 

Tel. : +33 472 157851 

E-mail: garry@pelgar.co.uk 

 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 
Център за първа помощ в Република България: 

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 

Тел. +359 2 9154 409 (денонощен) 

poison_centre@mail.orbitel.bg  

http://www.pirogov.bg  
 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1. Класифициране на веществото или сместа съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и 

последващите го изменения 

Acute Tox. 4    H302 

Eye Irrit. 2   H319 

Carc. 2    H351  

STOT SE 2   H371 

STOT SE 3   H335 

Aquatic Acute 1  H400  

Aquatic Chronic 1  H410 

 

2.2.  Елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и последващите го изменения 

  

  
Сигнална дума: ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

H351 Предполага се, че причинява рак.  

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  

 

Препоръки за безопасност: 

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.  

P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.  

mailto:garry@pelgar.co.uk
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/
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Р260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.  

P264 Да се измие старателно след употреба.  

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.  

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.  

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.  

P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.  

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.  

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на 

няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 

Продължавайте да промивате.  

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.  

P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.  

P405 Да се съхранява под ключ.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.  

 

UFI код: 6HC0-Q05F-P00Y-19N3 

 

Съдържа: тетраметрин, бутил дигликол. 

 

2.3. Други опасности 

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB. 

 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

Опасни съставки съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008 

Химично наименование 
Концентрация 

(%) 

Класификация съгласно 

Регламент (ЕО) 1272/2008 

Циперметрин технически 

(цис/транс 40/60) 

CAS 52315-07-8 

ЕС 257-842-9 

EU INDEX 607-421-00-4 

10-30 % 

 

Acute tox. 4 H302 

Acute tox. 4 H332 

STOT SE 3 H335 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

M factor (Acute) = 1000 

M factor (Chronic) = 1000 

 

 

Тетраметрин 

CAS: 7696-12-0 

ЕС: 231-711-6 

 

 

1-5 % 

 

Acute Tox. 4 H302 

Carc. 2 H351 

STOT SE 2 H371 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

M factor (Acute) = 100 

M factor (Chronic) = 100 

Бутил дигликол 

CAS 112-34-5 

ЕС 203-961-6 

INDEX 603-096-00-8 

 

30-60 % 

Eyе irrit. 2 H319 

Бутил хидрокситолуен 

CAS 128-37-0 

ЕС 204-881-4 

 

< 1.0% 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

M factor (Acute) = 1 

M factor (Chronic) = 1 

Пиперонил бутоксид 

CAS 51-03-6 

ЕС 200-076-7 

10-30 % 

 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

M factor (Acute) = 1 
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REACH 01-2119537431-46-XXXX M factor (Chronic) = 1 

Пълният текст на предупрежденията за опасност можете да намерите в Раздел 16. 

 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Обща информация: Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават. Покажете този 

информационен лист за безопасност на медицинското лице.  

Вдишване: Изведете пострадалото лице на чист въздух, затоплете го и не му давайте да се движи. 

Уверете се, че дихателните му пътища са свободни. Разхлабете притискащи дрехи като яка, 

вратовръзка и колан. Ако дишането е затруднено, лице преминало подходящо обучение, може да 

администрира кислород. Потърсете спешна медицинска помощ. Ако пострадалият е в безсъзнание, 

поставете го в стабилно, странично, легнало положение и се уверете, че може свободно да диша. 

Поглъщане: Изплакнете добре устата с вода. Дайте на пострадалия да изпие няколко малки чаши 

вода или мляко. Спрете, ако се почувства зле, тъй като повръщането може да бъде опасно. Никога не 

давайте нещо през устата на пострадал, който е в безсъзнание. Поставете го в стабилно, странично, 

легнало положение и се уверете, че може свободно да диша. Наблюдавайте пациента. Потърсете 

медицинска помощ, ако симптомите са остри или продължават. 

Контакт с кожата: Незабавно да се измие със сапун и вода и изплакнете обилно с вода. 

Контакт с очите: Свалете контактните лещи, ако има такива. Дръжте клепачите отворени и 

изплакнете обилно под течаща вода за няколко минути. Не търкайте очите. Потърсете медицинска 

помощ, ако симптомите продължават. 

Защита на оказващите първа помощ: Да носят подходящо защитно облекло. 

 

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, остри и отдалечени 

Обща информация: Остротата на описаните симптоми може да бъде различна в зависимост от 

концентрацията и продължителността на експозицията.  

Вдишване: При еднократна експозиция могат да се появят следните ефекти – болка или дразнене, 

интоксикация, наркотичен ефект, слабост в мускулите, гадене, повръщане. При продължителна или 

повтаряща се експозиция – предполага се, че причинява рак. 

Поглъщане: При еднократно поглъщане – неразположение, стомашни болки, гадене, повръщане. 

При продължителна или повтаряща се експозиция – предполага се, че причинява рак. 

Контакт с кожата: При еднократен контакт – може да причини болка. При продължителна или 

повтаряща се експозиция – предполага се, че причинява рак. 

Контакт с очите: Предизвиква дразнене. 

 

4.3. Неотложни медицински действия или необходимост от специално лечение 

Третирайте според симптомите. 

 

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1. Пожарогасителни средства  

Подходящи пожарогасителни средства: Продуктът не е запалим. Да се гаси с алкохол-резистентна 

пяна, въглероден двуокис, сух пожарогасителен прах или воден спрей.  

Неподходящи пожарогасителни средства: Да не се гаси с водна струя. Тя може да разпространи 

пожара. Използвайте я само за охлаждане на опаковките. 

 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности: Опаковките могат да експлодират при нагряване, вследствие на натрупване 

на вътрешно налягане. Този продукт е токсичен.  

Опасни продукти на горене: При горене или термично разграждане могат да възникнат токсични 

газове и пари. 

 

5.3. Съвети за пожарникарите 
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Защитни мероприятия при гасене на пожара: Избягвайте вдишване на газове и пари от горенето. 

Евакуирайте района. Стойте от подветрената страна, за да избегнете вдишване на газове, пари и дим. 

Охлаждайте с водна струя паковките, изложени на топлина и ги изнесете от района на пожара само 

при условие, че това може да бъде направено безопасно. Продължавайте да охлаждате с водна струя 

опаковките, изложени на топлина, дори и след като пожарът вече е овладян. В случай на разлив, 

който не е изгорял, разпръснете парите с водна мъгла. Да не се допуска замърсената при гасенето 

вода да попадне в почвата/подпочвения слой, в повърхностни води или в канализационната система. 

Събирайте замърсената вода и я обезвредете. В случай на изтичане във водни пътища, почва или 

канализация, информирайте отговорните органи. 

Специално защитно оборудване на огнеборците: Да носят автономни дихателни апарати и 

подходящо защитно облекло. Противопожарно облекло, отговарящо на Европейския стандарт EN469 

(включително шлем, ботуши и ръкавици) дава базова защита при инциденти с химически вещества. 

 

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки, средства и действия в случай на инцидент 

Носете личните предпазни средства, описани в Раздел 8. Не предприемайте никакви действия, ако не 

сте предварително обучени за това или ако има риск за операторите. Не докосвайте и не ходете върху 

разлива. Избягвайте вдишване на пари/ газове/ аерозоли. Използвайте подходяща защита на 

дихателните пътища, ако няма достатъчна вентилация. 

 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска попадането в канализацията/ повърхностните или подпочвените води. 

Информирайте съответните органи в случай на изтичане във водни басейни или канализация. 

 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Носете личните предпазни средства, описани в Раздел 8. Съберете незабавно разлива и изхвърлете 

замърсения материал като отпадък съгласно Раздел 13. Осигурете подходяща вентилация. 

Ограничени разливи: Съберете разлятото. Мащабни разливи: Попийте с негорим, абсорбиращ 

материал и изхвърлете като опасен отпадък. Да се съхранява в подходящи, означени, затворени 

контейнери за изхвърляне. Измийте замърсената площ с обилно количество вода. 

 

6.4. Позоваване на други раздели 

За информация относно безопасното манипулиране виж Раздел 7. За информация относно личните 

предпазни средства виж Раздел 8. За информация относно здравните рискове, виж Раздел 11. За 

информация относно екологичните рискове, виж Раздел 12. За информация относно безопасно 

изхвърляне, виж Раздел 13. 

 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Прочетете и следвайте инструкциите на производителя. Носете личните предпазни средства, описани 

в Раздел 8. Съхранявайте далече от храни, напитки и фуражи за животни. Внимателно боравете с 

опаковките, за да намалите риска от разливи. Избягвайте образуването на аерозоли. Предполага се, че 

причинява рак. Не работете с продукта, ако не сте прочели и разбрали всички предпазни мерки. Не 

манипулирайте наранени опаковки, ако не носите лични предпазни предпазни средства. Не 

употребявайте повторно празните опаковки. При попадане върху кожата, веднага измийте с вода. 

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.  

 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Съхранявайте далече от несъвместими материали (виж Раздел 10). Съхранявайте само в оригиналния 

съд. Съхранявайте контейнера плътно затворен, на хладно, добре проветриво място. Съхранявайте 

контейнерите изправени. Пазете ги от нараняване. Представлява опасен продукт за съхранение.  

 

7.3. Специфични крайни употреби 
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Дадени са в Раздел 1.2. 

 

Защита от пожар и експлозия: 

Не са необходими специални предпазни мерки. Продуктът е незапалим. Продуктът не е 

взривоопасен. 

 

РАЗДЕЛ 8:  КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

8.1. Параметри на контрол  

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на 

химични агенти при работа -  (изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.):  

Граничните стойности на химични агенти във въздуха на работната среда: 

Съставки 

 

CAS №/ 

EINECS 

Гранични стойности за въздуха на 

работното място 

8 часа 15 минути 

Бутил дигликол 

(2-(2-Бутокси-етокси)етанол) 

112-34-5 / 

203-961-6 

67.5 мг/м3 101.2 мг/м3 

Бутил хидрокситолуен 

(Дибутилпаракрезол) 

128-37-0 / 

204-881-4 

10 мг/м3 30 мг/м3 

Пиретроиди - 5.0 мг/м3 - 

 

8.2. Контрол на експозицията 

Подходящ инженерен контрол: Осигурете подходяща обща и локална вентилация. Редовно 

проверявайте и поддържайте вентилационната система в изправност. Общата вентилация трябва да 

бъде с подходящ капацитет, за да осигури защита на работниците от експозиция на въздушно-

преносими замърсители. Наблюдавайте граничните стойности за продукта и съставките във въздуха 

на работното място. 

Защита на очите: използвайте химически защитен щит или предпазни очила със странична защита 

одобрени по стандарт EN166(EU). Ако има опасност от вдишване, вместо очила носете маска за 

защита на цялото лице. 

 
Защита на ръцете: Подходящи химически устойчиви защитни ръкавици. Например, нитрилен 

каучук (0.4 mm), хлоропренов каучук (0.5 mm), бутилов каучук (0.7 mm). Изхвърляйте използваните 

ръкавици в съответствие с приложимите разпоредби. Избраните защитни ръкавици трябва да 

отговарят на спецификациите на Директива 89/686 / ЕИО на ЕС и на стандарт EN374. 

 
Защита на кожата и тялото: Носете подходящи дрехи за предпазване от повтаряща се или 

продължителна експозиция на кожата. 

Защита на дихателните пътища: При липса на достатъчна вентилация, трябва да се носят 

подходящи средства за защита на дихателните пътища. Уверете се, че това оборудване е подходящо 

за целта и е означено с СЕ-марка. Проверете дали респираторът приляга плътно и дали филтърният 

патрон е подменен по предписание. Филтърните патрони за газ, както и комбинираните, трябва да 

отговарят на Европейски Стандарт EN14387. Пълните лицеви маски със сменяем филтърен патрон 

трябва да отговарят на Европейски Стандарт EN136. Полу-маските и четвърт-маските със сменяем 

филтърен патрон трябва да отговарят на Европейски Стандарт EN140. 
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Хигиенни мерки за защита: Измийте ръцете и лицето след работа или преди да ядете, пиете, 

пушите или ходите до тоалетна. Не яжте, не пийте и не пушете докато работите с този продукт.  

Мерки за защита на околната среда: Съхранявайте опаковките плътно затворени, когато не 

работите с тях. Проверявайте емисиите от изходящата вентилационна уредба, както и от работното 

оборудване дали отговарят на изискванията на националното законодателство за защита на околната 

среда. В определени случаи, може да се наложат модификации на филтрите и други части на 

вентилационната уредба, за да се намалят емисиите до приемливи нива. 

 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1. Информация за основни физически и химически свойства 

Външен вид:      прозрачна течност 

Цвят:      без цвят 

Мирис:      ароматен 

Граница на мирис:    няма данни 

рН:      няма данни 

Точка на топене:     няма данни 

Първоначална точка на кипене и диапазон: няма данни 

Точка на самозапалване:    няма данни 

Степен на изпаряемост:   няма данни 

Фактор на изпаряемост:   няма данни 

Точка на възпламеняване:    няма данни 

Горна/долна граница на възпламеняване: няма данни 

Налягане на парите:    няма данни 

Плътност на парите:    няма данни 

Относителна плътност:   няма данни 

Експлозивни свойства:    няма данни 

Окислителни свойства:   няма данни 

Разтворимост:      няма данни 

Коефициент на разпределение:   няма данни 

Вискозитет:     няма данни 

 

9.2. Друга информация 

 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1. Реактивност 

За повече информация, виж подразделите на този раздел.  

 

10.2. Химична стабилност 

Стабилен при стайна температура и ако се използва по предписание. Стабилен при препоръчаните 

условия на съхранение.  

 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Не са известни. 

 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Не са известни условия, които да предизвикват опасна ситуация.  

 

10.5. Несъвместими материали 
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Не са известни специфични материали, които да реагират с продукта и да предизвикват опасна 

ситуация.  

 

10.6. Опасни продукти на разпада 

Не се разлага, ако се употребява и съхранява при препоръчаните условия. Термичното разлагане и 

продуктите на горене могат да образуват токсични газове или пари.  

 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност, орална:  ЛД50 = 500,00 мг/кг; Остра токсичност, Кат. 4;  

Н302 Вреден при поглъщане. 

Остра токсичност, дермална:   Не се класифицира.  

Остра токсичност, инхалаторна:  Не се класифицира.  

     Газове = 31 034,48 ppm 

     Пари = 75,86 мг/л 

     Прах/аерозоли = 10,34 мг/л 

Корозия/ дразнене на кожата:  Не се класифицира.  

Сериозно увреждане/ дразнене на очите: Кат. 2; Н319 Предизвиква сериозно дразнене на  

очите. 

Респираторна сенсибилизация: Не се класифицира. 

Кожна сенсибилизация:  Не се класифицира. 

Мутагенност на зародишните клетки: Не се класифицира. 

Канцерогенност:   Кат. 2; Н351 Предполага се, че причинява рак. 

IARC канцерогенност:  Никоя от съставките не е включена или изключена. 

Токсичност за репродукцията – фертилитет: Не се класифицира. 

Токсичност за репродукцията – развитие на плода: Не се класифицира. 

Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция: Кат. 2;  

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

H371 Може да причини увреждане на органите (нервната 

система), при вдишване. 

     Целеви органи: респираторна система, бял дроб. 

Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция: Не се класифицира. 

Опасност при вдишване:  Не се класифицира. 

Обща информация:   Може да предизвика рак при повтаряща се експозиция.  

Рискът и остротата на симптомите зависят от продължителността и нивото на експозиция.  

Вдишване:    Еднократна експозиция може да причини следните ефекти  

– болка или дразнене, интоксикация, наркотичен ефект, слабост 

в мускулите, гадене, повръщане.  

Поглъщане:     Може да причини неразположение, стомашни болки, гадене,  

повръщане.  

Контакт с кожата:    При еднократен контакт може да причини болка.  

Контакт с очите:    Предизвиква дразнене. 

Пътища на експозиция:  Поглъщане, вдишване, контакт с кожата и/или очите. 

Целеви органи:   Респираторна система, бял дроб. 

 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Токсичност 

Опасно за водната среда - остра опасност, Кат. 1; H400 Силно токсичен за водните организми. 

Опасно за водната среда - дългосрочна опасност: Кат. 1; H410 Силно токсичен за водните организми, 

с дълготраен ефект. 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Няма налична допълнителна информация. 
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12.3. Биоакумулираща способност 

Няма налична допълнителна информация. 

 

12.4. Преносимост в почвата 

Няма налична допълнителна информация. 

 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Неприложимо. 

 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Няма налична допълнителна информация. 

 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Обща инормация: Ако е възможно, да се избягва или минимизира образуването на отпадъци. Употребете 

изцяло продукта и рециклирайте опаковките. Този материал и опаковката от него трябва да се третират 

като опасен отпадък. Когато боравите с отпадъци, трябва да съблюдавате същите мерки за безопасност, 

както при работа със самия продукт. Манипулирайте с особено внимание празни опаковки, които не са 

напълно изпразнени или изплакнати. Празните опаковки съдържат остатъчни количества от продукта и 

следователно могат да бъдат потенциално опасни. 

Начини за обезвреждане: Да не се изпразва в канализацията. Отпадъците от продукта като остатъчни 

количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени 

съдове, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 то Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). 

В случай на изпускане в канализацията, почвата, повърхностните и подземни води, да се уведоми компетентният 

орган – РИОСВ. 

Европейски код на отпадъка: 20 01 19 (пестициди). 

 

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

14.1. Номер по списъка на ООН  
ADR/RID:     3082 

IMDG:     3082 

ICAO:     3082 

ADN:     3082 

 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН 
ADR/RID:    ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНОСТ,  

(СЪДЪРЖА Циперметрин, Тетраметрин, Пиперонил Бутоксид). 

IMDG:     ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНОСТ,  

(СЪДЪРЖА Циперметрин, Тетраметрин, Пиперонил Бутоксид). 

ICAO:     ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНОСТ,  

(СЪДЪРЖА Циперметрин, Тетраметрин, Пиперонил Бутоксид). 

ADN:     ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНОСТ,  

(СЪДЪРЖА Циперметрин, Тетраметрин, Пиперонил Бутоксид). 

 

14.3. Клас на опасност при транспортиране  

ADR/RID клас:   9 

ADR/RID класификационен код: М6 

ADR/RID етикет:   9 

IMDG клас:    9 

ICAO клас/раздел:   9 

ADN клас:    9  
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Транспортен етикет:       

 
 

14.4. Опаковъчна група:  

ADR/RID:     III 

IMDG:     III 

ICAO:     III 

ADN:     III 

  

14.5. Опасности за околната среда 

Опасно за околната среда вещество/ морски замърсител. 

 
 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

Винаги транспортирайте опаковките добре затворени, вертикално изправени и добре закрепени. 

Уверете се, че персоналът превозващ продукта е запознат с инструкциите за действие в случай на 

авария или разлив.  

ЕmS:     F-A, S-F 

ADR транспортна категория:  3 

Код за действие при авария:  •3Z 

ADR/RID идентификационен номер на опасността: 90 

Код за ограничение за тунели: (-) 

 

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC  

Не се прилага. 

 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

15.1. Нормативна уредба за безопасност, здравето и околна среда, специфично касаеща 

веществото или сместа 

1. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

2. Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година. 

3. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година 

относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

4. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм, ДВ, бр. 98 от 

14.12.2010 г. 

5. Закон за опазване на околната среда - изм. ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г. 

6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд - изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012 г. 

7. Закон за управление на отпадъците – изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г. 

8. Наредба за предотвратяване на големи аварии  с опасни вещества и за ограничаване на 

последиците от тях – посл.изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г. 

9. Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и 

смеси – ДВ бр.68 от 10 август 2010 г. 

10. Наредба № 7 от 23 април 2008 г.  за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите 

на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-

химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай на отравяне или 
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съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди -  Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.  

11. Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класифициране на отпадъците -  изм. ДВ. Бр.23 от 2012г. 

12. Наредба  № 7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени  -  Обн. ДВ. бр.58 от 

6 Юли 1993г. 

13. Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, 

ненавършили 18 години  -  Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г. 

14. Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. ДВ. бр.46 от 

17 Юни 2011г. 

15. Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на 

опасни товари - изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010 г. 

16. Наредба № 18 от 04.03.1999 г.  за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., ДВ, бр. 25 

от 19.03.1999 г. 

17. Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. бр.43 от 7 

юли 2011г. 

18. Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция 

на химични агенти при работа -  изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г. 

 

15.2. Оценка за химическа безопасност 

Не е извършена оценка на химическа безопасност на сместа или на веществата, които съдържа. 

 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Класификационни абревиатури и акроними: 

Acute Tox. 4:  Остра токсичност (орална), Кат. 4 

Eye Irrit. 2:  Дразнене на очите, Кат. 2 

Carc. 2:   Канцерогенност, Кат. 2 

STOT SE 2:  Специфична токсичност за определени органи - еднократна експ., Кат. 2 

STOT SE 3:   Специфична токсичност за определени органи - еднократна експ., Кат. 3 

Aquatic Acute 1:  Опасно за водната среда - остра опасност, Кат. 1  

Aquatic Chronic 1:  Опасно за водната среда - дългосрочна опасност, Кат. 1 

 

Текст на H-фразите от раздел 2-3 на ИЛБ: 

H302 Вреден при поглъщане. 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H332 Вреден при вдишване. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

H351 Предполага се, че причинява рак. 

H371 Може да причини увреждане на органите (нервната система), при вдишване. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Класификационни процедури съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: 

Acute Tox. 4    H302 

Eye Irrit. 2   H319 

Carc. 2    H351: Calculation method. 

STOT SE 2   H371 

STOT SE 3   H335 

Aquatic Acute 1  H400  

Aquatic Chronic 1  H410: Calculation method. 

 

Други абревиатури и акроними: 

ADR: Европейско споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. 

IMDG: Международни морски опасни товари. 

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт. 

http://www.caa.bg/page.php?category=15&id=187
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ICAO: Международна организация за гражданска авиация 

RID: Правила относно международния железопътен превоз на опасни товари. 

ADN: Eвропейско споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни 

водни пътища.  

ЕС: Европейски съюз. 

PBT: устойчив, биоакумулиращ се и токсичен. 

vPvT: много устойчив и много биоакумулиращ се. 

H-фраза: Предупреждения за опасност. 

P-фраза: Препоръки за безопасност. 

 

Съвети за обучение: Само обучен персонал трябва да работи с този продукт. 

 

Дата на ревизия: 14.08.2020 

Ревизия: 2 

Замества издание от дата: 18.02.2020 

Номер на ИЛБ: 21670 

 

Изключване от отговорност: 

Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, е получена от източници, за 

които се смята, че са надеждни. ПелГар Интернешънъл Лтд. не предоставя никакви гаранции, 

изрични или подразбиращи се, и не поема отговорност за точността и пълнотата на съдържащите се 

тук данни. Тази информация се предлага на вашето внимание и за вашето проучване. Потребителят 

носи отговорност за това, да разполага с всички данни, свързани с конкретната употреба. 

 

 


