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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент и 

измененията по Регламент (ЕС) 2015/830 на Европейската комисия 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И НА ФИРМАТА/ 

ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 

1.1. Наименование на веществото / сместа: “Родекс 0.25 %”, съдържа 0.25 % бромадиолон и 

0.05 % денатониум бензоат, предлага се във всякакви цветове. 

 

1.2. Идентифицирани употреби на сместа, които са от значение: технически концентрат 

за производство на родентицидни примамки. За употреба само от професионалисти. 

 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: PelGar 

PelGar International Limited 

Unit 13, Newman Lane, 

Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK 

Telephone: + 44 1420 80744 

Fax number: + 44 1420 80733 

E-mail адрес на лицето отговорно за този Информационен лист за безопасност: 

garry@pelgar.co.uk 

 

1.4. Телефони за връзка в случай на спешност:  

МБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по токсикология”; Телефон: 02/91 54 233; 

Телефон/Факс: 02/91 54 409;  

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112; http://www.pirogov.bg; e-mail: 

poison_centre@mail.orbitel.bg 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Този продукт е класифициран като опасен в съответствие с разпоредбите на Регламент ЕС № 

1272/2008 (CLP) (и последващи изменения и допълнения) и като такъв, изисква 

информационен лист за безопасност в съответствие с разпоредбите на Регламент ЕС № 

1907/2006 и последващите изменения. Допълнителна информация, касаеща рисковете за 

здравето и/или околната среда, е дадена в раздели 11 и 12 на този информационен лист за 

безопасност. 

 

Физическа опасност:  няма. 

 

Опасност за здравето:  Acute Tox. 3 (Oral)   H301 

Acute Tox. 4 (Dermal)  H312 

Acute Tox. 4 (Respiratory)  H332 

Repr. 1B    H360D   
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STOT RE 1    H372 

 

Опасност за околната среда: Aquatic Chronic 3   H412 

 

2.2. Елементи на етикета 

 

 

          
 

Пиктограми на опасност:         GHS06   GHS08  

  

Сигнална дума:          Опасно. 

 

Предупреждения за опасност: 

Н301 Токсичен при поглъщане. 

H312+ H332 Вреден при контакт с кожата и при вдишване. 

H360D Може да увреди плода.  

H372 Причинява увреждане на кръвта.  

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
 

Препоръки за безопасност: 

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

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 

за лице. 

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ 

или на лекар. 

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото 

замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.   

P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 

позиция, улесняваща дишането. 

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P405 Да се съхранява под ключ. 

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

 

Съдържа: бромадиолон. 

 

Други опасности 

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

 

3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ   
 

Наименование EC номер / 

CAS номер 

Конц-я 

(% w/w) 

Класифициране 

1272/2008/EC 

2,2’-Иминодиетанол 111-42-2/ 

203-868-0 

< 1 Acute Tox. 4, H302 

Skin Irritant 2, H315 

Eye Damage 1, H318 

STOT RE 2, H373 
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Пълният текст на H-фразите е посочен в т.16. 

 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Обща информация: При злополука или неразположение да се потърси незабавно 

медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. 

При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух, затоплете го и го поставете в 

неподвижна, удобна за дишане поза. Разхлабете яката, вратовръзката и колана. Ако 

дишането е затруднено, може да се даде кислород от обучено за това лице. Незабавно да се 

потърси медицинска помощ. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в стабилно, 

странично положение и се уверете, че диша свободно.  

При поглъщане: Вреден при поглъщане. Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска 

помощ. Да се изплакне устата с много вода. Дайте на пострадалия да изпие няколко малки 

чаши вода или мляко. Спрете, ако се почувста зле, тъй като повръщането може да е опасно. 

Никога не давайте нещо през устата, ако пострадалият е в безсъзнание. Ако е в безсъзнание, 

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

Наблюдавайте пострадалия постоянно. 

При контакт с кожата: Важно е веществото да се отстрани от кожата незабавно. 

Замърсените кожни участъци незабавно да се измият обилно вода и сапун. Да се потърси 

лекарска помощ.  

При контакт с очите: Да се свалят контактните лещи, ако ги има и при отворени клепачи 

очите да се изплакнат обилно и продължително с вода. Ако дразненето продължава, да се 

потърси специализирана медицинска помощ. 

Защита на оказващите първа помощ: Може да е опасно за тези лица да правят изкуствено 

дишане уста-в-уста. 

 

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

Обща информация: Остротата на симптомите зависи от концентрацията и 

продължителността на експозицията.  

При вдишване: Еднократна експозиция може да причини следните ефекти – главоболие, 

отпадналост и слабост. 

При поглъщане: Може да причини стомашни болки и повръщане. Може да причини 

сериозни вътрешни увреждания.  

При контакт с кожата: Може да причини неприятни усещания. 

При контакт с очите: Не са известни специфични симптоми. Може да причини слабо очно 

дразнене.  

 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 

специално лечение 

Съвети за лекаря: Бромадиолон е индиректен антикоагулант. Антидот: витамин К1 

(фитоменадион). Определяйте протромбиновото време в продължение на не по-малко от 18 

часа след поглъщането. Ако е повишено, да се приложи витамин К1 и да се продължи с 

Бромадиалон 28772-56-7/ 

249-205-9 

M factor (acute) = 1 

M factor (chronic) = 1 

0.25 Acute Tox. 1, H300 

Acute Tox. 1, H310 

Acute Tox. 1, H330 

Repr. 1B, H360D 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Денатониев Бензоат 3734-33-6/ 

223-095-2 

0.05 Acute Tox. 4, H332 

Skin Irritant 2, H315 

Eye Damage 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 
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третирането до нормализиране на протромбиновото време. Продължете с определянето на 

протромбиновото време за две седмици след прекратяване на антидотното лечение и 

подновете лечението, ако се регистрира повишение през това време. Третирайте според 

симптомите. Поставете пациента под наблюдение. 

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

 

5.1. Пожарогасителни средства:  

Подходящи средства за гасене: Продуктът не е запалим. За гасене използвайте: въглероден 

диоксид, алкохол-резистентна пяна, сухи химикали и водна мъгла. Избор на гасително 

средство в зависимост от условията на средата, в която се развива пожарът. 

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Водна струя 

под налягане, може да разпространи пожара. 

 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности: При нагряване, опаковките могат да се пръснат или експлодират 

от натрупаното в тях налягане. Продуктът е токсичен. 

Опасни продукти на горенето: При термично разграждане или горене, може да се отделят 

силно токсични и корозивни газове и пари. Парите могат да преминат значително разстояние 

до източник на запалване и да се запалят (обратна тяга). 

 

5.3. Съвети за пожарникарите. Специални предпазни мерки за пожарникарите: 

Да се избягва вдишване на газове и пари. Евакуирайте района. Стойте от подветрената 

страна, за да избегнете вдишване на опасни газове, пари, пушеци и дим. Проветрете 

затворените помещения, преди да влезете в тях. Охлаждайте с водна мъгла опаковките, 

изложени на огъня и ги изнесете от района на пожара, ако това не е рисковано. 

Продължавайте да охлаждате нагретите опаковки дори и след като пожарът е овладян. Ако 

има разлив или теч, който не се е запалил, използвайте водна мъгла, за да разсеете парите. 

Защитете хората, като спрете изтичането. Предотвратете попадане на продукта или 

оттичащите се от гасенето води, в канализацията или водните пътища. Ако има риск от 

замърсяване на водните пътища, уведомете за това съответните власти.  

При гасене на пожара да се ползват лични предпазни средства – автономен дихателен апарат 

и огнеборно облекло (включително шлем, защитни ръкавици и ботуши), отговарящо на 

Европейския стандарт EN469. 

 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:  

Да се носи подходящо защитно облекло, както е описано в т.8 на този информационен лист 

за безопасност. Да не се предприемат никакви действия, ако лицата не са преминали 

специално обучение или съществува риск за тяхното здраве. Не пипайте и не ходете върху 

разлива. Избягвайте вдишване на пари и аерозоли от продукта. Използвайте подходяща 

защита на дихателните пътища, ако няма достатъчна вентилация. Избягвайте контакт с 

кожата и очите. 

 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в 

канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална 

инспекция по околна среда и води (РИОСВ). 

 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване: 

Да се носи подходящо защитно облекло, както е описано в т.8 на този информационен лист 

за безопасност. Почистете незабавно разлива и изхвърлете отпадъците по безопасен начин. Осигурете 
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подходяща вентилация. Малки разливи: Съберете разлятото количество. Големи разливи: Посипете 

разлива с негорим, абсорбиращ материал. Събраният абсорбент може да представлява същата опасност, 

каквато е разлетият продукт. Събраното количество да се прехвърли в подходящ контейнер и да се 

запечата. Контейнерът да се обозначи и да се изнесе от мястото на аварията възможно най-бързо. 

Замърсената зона да се измие с вода, като се вземат мерки оттичащите се води да не 

попаднат в канализацията. За обезвреждане на отпадъците виж т.13. 

 

Позоваване на други раздели 

За личните предпазни средства, виж т.8. За допълнителна информация относно риска за 

здравето, виж т.11. За допълнителна информация относно риска за околната среда, виж т.12. 

За обезвреждане на отпадъците виж т.13. 

 

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Прочетете и следвайте предписанията на производителя. Носете подходящо защитно 

облекло, както е описано в т.8 на този информационен лист за безопасност. Дръжте далече от 

от храни, напитки и храни за животни. Внимавайте когато боравите с опаковките, за да 

избегнете евентуални разливи. Дръжте опаковките плътно затворени, когато не работите с 

продукта. Избягвайте образуването на аерозоли. Този продукт е токсичен. Винаги дръжте 

под ръка аптечка за първа помощ. Може да увреди плода. Бременни или жени, които кърмят, 

не трябва да работят с този продукт, ако съществува риск от експозиция. Да се избягва 

изпускане във водоеми. Не започвайте работа, преди да сте прочели и разбрали 

инструкциите за безопасност. Не пипайте повредени опаковки от продукта, ако не носите 

подходящи лични предпазни средства. Не използвайте повторно празните опаковки. Веднага 

се измийте, ако продуктът попадне върху кожата. Свалете замърсеното облекло и го изперете 

преди повторна употреба.  

 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:  

Да се съхранява под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки,  в сухи, хладни и 

добре вентилирани помещения. Да се пази далече от достъп на деца. Да се държи далече от 

материали, които са несъвместими с продукта (виж т. 10). Съхранявайте опаковките 

изправени. Пазети ги от повреди. Да се съхранява в складове за токсични продукти.  

 

7.3. Специфична употреба: професионална, за производство на готови за употреба 

родентицидни примамки. 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 

8.1. Параметри на контрол 

Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се мониторира 

съгласно изискванията на Наредба № 13/2007г: няма. 

Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда трябва да се мониторира по 

предложение на производителя: 

Вещество Гранична стойност 

(mg/m3) 

Вид 

Пропан-1,2-диол 

(частици) 

10 8 часова експозиция 

Пропан-1,2-диол 

(общо пари и частици) 

474 8 часова експозиция 

 

8.2. Контрол на експозицията: 

Подходящ инженерен контрол 
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Да се осигури адекватна вентилация на работното място. Винаги спазвайте правилата на 

добрата лична хигиена при работа с химикали. Измивайте ръцете си и експонираната кожа 

преди хранене и след работа. 

Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства 

Защита на очите и лицето: Ако оценката на ситуацията не изисква по-висока степен на 

защита, да се носят плътно прилепващи защитни очила.  

Защита на ръцете: Да се носят защитни ръкавици. Подходящите ръкавици трябва да се 

определят в консултация с производителя, който може да даде точна информация за тяхната 

устойчивост. За да осигурят защита от химически агенти, ръкавиците трябва да отговарят на 

Европейския Стандарт EN374. Проверявайте периодично ръкавиците и ги подменяйте, ако 

забележите, че започват да се увреждат. Препоръчителна е честата им смяна.  

Защита на кожата и тялото: Да се носи подходящо лично предпазно облекло, за да се избегне 

контакт с кожата. 
Защита на дихателните пътища: Да се носи подходяща защитна маска с филтър. 
Оборудването трябва да носи „СЕ“ маркировка. Уверете се, че маската прилепва добре и 
филтърът се подменя редовно. Филтрите за газове и комбинирана защита трябва да отговарят 
на Европейския Стандарт EN14387. Ако се носи маска за цялото лице с филтър, тя трябва да 
отговаря на на Европейския Стандарт EN136. Маските за половин или една четвърт от 
лицето трябва да отговарят на Европейския Стандарт EN140.  
Хигиенни мерки: Измивайте ръцете и лицето си преди хранене, пушене или ходене до 

тоалетна. Да не се яде, пие или пуши по време на работа.  

Защита на околната среда: Да се избягва изпускане в околната среда. Дръжте опаковките 

плътно затворени, когато не работите с продукта. Емисиите от вентилацията и работните 

процеси да се наблюдават и ако надвишават законово установените норми, да се използват 

индустриални филтри, очистващи инсталации или други инженерни решения. 

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства  

- външен вид : течност. 

- цвят  : червен, син, зелен или жълт. 

- мирис : характерен. 

pH 9.5 

Точка на топене не се прилага 

Точка на кипене  187C 

Пламна точка  90C 

Скорост на изпаряване няма данни 

Фактор на изпаряване няма данни 

Запалимост няма данни 

Налягане на парите няма данни 

Плътност на парите  няма данни 

Относителна плътост 1.13 

Коефициент на пречупване, 20оС няма данни 

Разтворимост във вода Смесим с вода. Бромадиолон е 

ограничено разтворим във вода. 

Температура на самовъзпламеняване няма данни 

Температура на разграждане няма данни 

Вискозитет, кинематичен  няма данни 

Експлозивни свойства няма данни 

Окислителни свойства няма данни 

 

9.2. Друга информация: няма данни. 
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10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

 

10.1. Реактивност 

Няма данни за продукта. 

 

10.2. Химична стабилност  

Стабилен при нормални температури и когато е използван съгласно указанията. Стабилен 

при съхранение съгласно предписаните условия. 

 

10.3. Възможност за опасни реакции  

Няма данни. 

 

10.4. Условия, които трябва да се избягват  

Топлина. 

 

10.5. Несъвместими материали  

Оксидиращи агенти. Силни киселини. Силни основи. 

 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

Не се разгражда при препоръчаните начини на употреба и съхранение. Изгарянето или 

термичният разпад могат да доведат до образуване на вреди газове и пари. 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти: 

Остра токсичност: 

LD50 oral   =   200 mg/kg; Acute Tox. 3; H301 Токсичен при поглъщане. 

LD50 dermal   = 2000 mg/kg; Acute Tox. 4; H312 Вреден при контакт с кожата. 

LC50 inhalatory  =       2 mg/kg; Acute Tox. 4; H332 Вреден при вдишване. 

Кожна корозивност/дразнене: На основата на наличните данни, не се класифицира. 

Сериозно увреждане на очите/дразнене: На основата на наличните данни, не се 

класифицира. 

Респираторна сенсибилизация: На основата на наличните данни, не се класифицира. 

Кожна сенсибилизация: На основата на наличните данни, не се класифицира. 

Мутагенни ефекти: На основата на наличните данни, не се класифицира. 

Генотоксичност – ин витро: На основата на наличните данни, не се класифицира. 

Канцерогенни ефекти: На основата на наличните данни, не се класифицира. 

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

Репродуктивна токсичност – фертилност: На основата на наличните данни, не се 

класифицира. 

Репродуктивна токсичност – развитие: H360D Може да увреди плода.  

Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция: Не се 

класифицира като токсикант за определени органи след еднократна експозиция. 

Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция: H372 

Причинява увреждане на кръвта.  

Опасност от вдишване: На основата на наличните данни, не се класифицира. 

Обща информация: Да се избягва контакт по време на бременност или кърмене. Може да 

увреди плода. Тежестта на описаните симптоми може да варира в зависимост от 

концентрацията и продължителността на експозицията. 

Вдишване: Еднократната експозиция може да причини главоболие, отпадналост и слабост. 

Поглъщане: Може да причини стомашни болки и повръщане. Може да причини сериозни 

вътрешни увреждания. 

Контакт с кожата: Може да причини дразнене. 
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Контакт с очите: Може да причини слабо дразнене на очите. 

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

Токсичност на съставките: Бромадиолон: Орална LD50 (плъх) ≤ 5 mg/kg, Дермална LD50 

(плъх) ≤  50 mg/kg, Инхалаторна LC50 (плъх) ≤  0.05 mg/kg. Денатониев бензоат: Орална 

LD50 (плъх) = 584  mg/kg, Инхалаторна LC50 (плъх) = 0.2 mg/l (4h). 2,2’-Иминодиетанол:  

Орална LD50 (плъх) = 500 mg/kg. 

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във 

водната среда. 

 

12.1. Токсичност  

Aquatic Chronic 3; H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Няма данни. 

 

12.3. Биоакумулираща способност 

Няма данни.  

 

12.4. Преносимост в почвата 

Няма данни.  

 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB. 

 

12.6 Други вредни ефекти 

Токсичен за бозайници при поглъщане, включително за домашни животни и птици. 

Токсичност на съставките: 

Бромадиолон: Daphnia magna: EC50 (48 h) = 5.79 mg/l; Дъгова пъстърва: LC50 (96 h) = 2.89 

mg/l; Алги EC50 (72 h) = 0.664 mg/l 

 

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

13.1. Методи за третиране на отпадъци: 
Отпадъците от биоцидния препарат 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 от Закона за управление на отпадъците.  

Празните опаковки могат да съдържат остатъчни количества от продукта и затова се считат 

за опасни отпадъци. 

Код на отпадъците съгласно Наредба №3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.: 

20 01 19 – пестициди. 

15 01 10 – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

 

Сухопътен / Железопътен (ADR/RID) 

UN No     : 3026 

Група на опаковката   : III 

ADR/RID клас   : 6.1  
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Номер по опасност   : 60 

Точно наименование на товара  : пестицид - кумариново производно, течност, токсична  

  (бромадиолон 0.25%). 

Транспортен етикет   :  

Код за рестрикция при тунели : (Е) 

ADR транспортна категория : 2 

Код за действие при авария  : 2Х 

 

Морски транспорт (IMDG) 

IMDG клас     : 6.1 

UN No     : 3026 

Група на опаковката   : III 

Морски замърсител    : Не. 

EmS Code     : F-A S-A 

Точно наименование на товара  : пестицид - кумариново производно, течност, токсична   

  (бромадиолон 0.25%). 

Въздушен транспорт (IATA) 

UN No     : 3026 

Група на опаковката   : III 

Клас     : 6.1  

Инструкция за опаковане (Карго) : 618 Максимално количество: 220 л 

Инструкция за опаковане (Пътник) : 611 Максимално количество: 60 л 

   

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

15.1. Специфично законодателство, касаещо безопасността, здравето и околната среда 

 

1. Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) на Европейския парламент 

2. Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP) на Европейския парламент 

3. Регламент (ЕС) 453/2010 на Европейския парламент 

4. Регламент (ЕС) 2015/830 на Европейската комисия 

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

от 14.12.2010 г  

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

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

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

 

15.2. Оценка на химическата безопасност 

Не е правена. 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните 

познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на 

употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за 

условията на безопасното му приложение. 

 

Абревиатури и акроними на класификацията от раздели 2-3 на ИЛБ: 
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Acute Tox.  : Остра токсичност 

Aquatic Acute  : Опасно за водната среда, остра токсичност 

Aquatic Chronic : Опасно за водната среда, хронична токсичност 

Eye Dam.  : Опасност от увреждане на очите 

Repr.   : Репродуктивна токсичност 

Skin Irrit.  : Респираторно/кожно дразнене 

STOT RE  : Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се  

  експозиция 

 

Класификационни процедури съгласно Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP): 

Acute Tox. 3 - H301, Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Repr. 1B - H360D, STOT RE 1 - 

H372: по изчислителния метод. Aquatic Chronic 3 - H412: по изчислителния метод. 

 

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

 

Значение на H-фразите от т. 3: 

H300 Смъртоносeн при поглъщане. 

H302 Вреден при поглъщане. 

H310 Смъртоносeн при контакт с кожата. 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H330 Смъртоносeн при вдишване. 

H332 Вреден при вдишване. 

H360D Може да увреди плода.  

H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се 

експозиция. 

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 

експозиция. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Легенда на абревиатурите: 

- ADR: European Agreement concerning the carriage of Dangerous goods by Road 

- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service Number 

- CLP: EC Regulation 1272/2008 

- DNEL: Derived No Effect Level 

- EmS: Emergency Schedule 

- GHS: Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals 

- IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation 

- IC50: Immobilization Concentration 50% 

- IMDG: International Maritime Code for dangerous goods 

- IMO: International Maritime Organization 

- INDEX NUMBER: Identifier in Annex VI of CLP 

- LC50: Lethal Concentration 50% 

- LD50: Lethal dose 50% 

- OEL: Occupational Exposure Level 

- PBT: Persistent bioaccumulative and toxic as REACH Regulation 

- PEC: Predicted environmental Concentration 

- PEL: Predicted exposure level 

- PNEC: Predicted no effect concentration 

- REACH: EC Regulation 1907/2006 

- RID: Regulation concerning the international transport of dangerous goods by train 
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- TLV: Threshold Limit Value 

- TLV CEILING: Concentration that should not be exceeded during any time of occupational 

exposure. 

- TWA STEL: Short-term exposure limit 

- TWA: Time-weighted average exposure limit 

- VOC: Volatile organic Compounds 

- vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative as for REACH Regulation 

- WGK: Water hazard classes (German). 

 

Източници на данни: доставчици на суровината ИЛБ. CHIP 2009 EH40 

 

Дата на издаване: 22.06.2017 

Ревизия: 1 

 


