
 

1.1. Идентификатори на продукта в съответствие с член 18,  параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 

 Търговско наименование:   BN Professional, серия: Care Winter -  Антифризи за - 40C и - 60С 

(концентрат) 

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

 Употреби, които са от значение:  Понижаване температурата на замръзване  на охлаждащите системи  

     на автомобилни двигатели. 

 Употреби, които не се препоръчват:  Да се използва в охладителните системи в контакт с храни. 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител:     „БН Козметикс“ ООД 

Адрес:      България, гр. Пловдив, ул. „Варшава“35 

Телефон за контакт:    ++359 888 992 064 

Емайл адрес:     bn_cozmetics@abv.bg 

Адрес към уебсайт, където е публикуван  

Информационният фиш за съставките:   www.bncozmetics.eu 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи   ++359 2 9154 411 УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  

Достъп:       неограничен 

 

2.1. Класифициране на смесите 

2.1.1. Класификация на смесите в съответствие с критериите на Регламент (ЕО) № 1272/2008[CLP] 

 Клас на опасност:    Остра токсичност 

 Категория на опасност:   Остра орална токсичност, категория 4 

 Предупреждение за опасност:  Н302 Вреден при поглъщане. 

2.1.2. Класификация, която следва от прилагането на правилата за класифициране в Директива 1999/45/ЕО[DPD] 

 Оценка на рисковете за здравето:  Вреден препарат 

 Фрази на риска:    R22 Вреден при поглъщане. 

2.2. Задължителни елементи на етикета, следващи от класификацията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 

 Пиктограми на опасност, съгласно член 19:  

 

 Сигнални думи,  съгласно член 20:                 Внимание 

 Предупреждения за опасност, член 21: Н302 Вреден при поглъщане 

 Препоръки за безопасност, член 22:  Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.    

     Р270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  

     Р301 + Р312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО  

     ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. 

2.3. Други опасности

 PBT или vPvB    Вижте Раздел 12. 

 

Стр. 1 от 9 

mailto:bn_cozmetics@abv.bg
http://www.bncozmetics.eu/


 

 

3.1. Съставки, които са от значение за класифициране на смесите 

3.1.1. Вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008, ако тези 

вещества са налице в концентрации, равни или по-високи от:  

 общите гранични стойности, посочени в таблица 1.1;  

 специфичните пределни концентрации, посочени в част 3 от приложение VI;  

 пределните концентрации, посочени в приложение II на Регламент CLP.  

3.1.2. Вещества, за които има граници на експозиция на работното място в рамките на Общността.  

3.1.3. Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите, 

определени в приложение XIII, или вещества, които са включени в списък, съставен съгласно член 59, параграф 1 на Регламент (EО) No 

1907/2006, ако концентрацията на отделно вещество е равна на или е по-голяма от 0,1 %.  

3.2. Идентификатори на веществата, които са от значение за класифицирането на сместа, съответстващите им категории опасност и 

предупреждения за опасност съгласно Регламент CLP – таблица 1 

Таблица 1 

Вещества, 

наименование по 

IUPAC и INCI

а) RRN 

б) Index № 

в) CAS № 

Концентрации, 

изразени в 

интервали 

тегловни % 

Код(ове) на Клас/категория на 

опасност, предупреждения за 

опасност в съответствие с 

Регламент CLP

Специфични пределни 

концентрации, 

класификация съгласно 

Регламент CLP 

Ethane-1,2-diol;  

Ethylene glycol 

а) 01-2119456816-28-xxxx 

б) 603-027-00-1 

в) 107-21-1

45,0 – 75,о Acute Tox. 4, H302

Disodium tetraborate 

pentahydrate 

а) 01-2119490790-32-xxxx 

б) 005-011-02-9  

в) 12179-04-3

3,0 – 5,о Eye Irrit. 2, Н319 C ≥ 6,5 % (Repr. 1B; H360FD)

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

4.1.1. Инструкциите за първа помощ в зависимост от съответните пътища на експозиция 

 При вдишване:    При вдишване изведете лицето на чист въздух. Ако лицето не диша  

приложете изкуствено дишане. Консултирайте се с лекар. 

При контакт с кожата:   Отмийте обилно с вода и сапун. 

 При контакт с очите:   Промивайте внимателно обилно с вода в продължение на поне 15 минути.  

     Консултирайте се с лекар. 

 При поглъщане:    Изплакнете устата с вода. Консултирайте се с лекар. 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

При вдишване:    Дразнене на горните дихателни пътища и кашлица. Главоболие.

При контакт с кожата:   Възможно дразнене на кожата.

При контакт с очите:   Възможен ефект на дразнене със симптоми на зачервяване, сълзене и 

     парене. 

 При поглъщане:    Ранните симптоми наподобяват алкохолно пиянство и са последвани  

     от гадене, повръщане, коремни болки, слабост, чувствителност на  

     мускулите и дихателна недостатъчност. 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 

 При вдишване:    Не е необходимо медицинско наблюдение. 

 При контакт с кожата:   Не е  необходима медицинска помощ. 

 При контакт с очите:   Препоръчва се медицинско наблюдение по отношение на настъпващите  

     след известен период от време ефекти и симптоми. 

 При поглъщане:    Клинични изследвания и медицинско наблюдение по отношение на  

     настъпващи след известен период от време ефекти са задължителни. 

Не са на разположение специфични данни относно антидоти.  
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5.1. Пожарогасителни средства 

 Подходящи пожарогасителни средства: Алкохол устойчива пяна, Водни аерозоли, Въглероден диоксид и сух  

     химикал. 

 Неподходящи пожарогасителни средства: Пълната водна струя може да предизвика разпенване. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

 Отделяне на токсични газове:  Въглероден оксид и Въглероден диоксид 

5.3. Съвети за пожарникарите:   ЛПС да отговарят на изискванията на Директива 89/686/СЕЕ.  

Използвайте категория ЛПС, съответстваща на степента на риска. 

 

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

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

 Лични предпазни средства:   Вижте раздел 8. Вземе предпазни мерки, за да предотвратите евентуално  

     подхлъзване. 

 Предпазни за мерки за ограничаване на разлива: Ограничете достъпа до шахтите на канализационната система. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

 Лични предпазни средства:   Използвайте допълнителни предпазни средства, описани в раздел 8.  

 Инженерни мерки в случай на голям разлив,  

когато обемът на разлива оказва значително  

въздействие върху опасността:   Осигурете функциониране на ефективна нагнетателна вентилация. При  

      необходимост евакуирайте персонала от помещението.  

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Не допускайте изтичане на продукта в канализацията. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

6.3.1. Малък разлив     Попийте с инертен абсорбиращ материал измийте замърсените повърхности.  

6.3.2. Голям разлив     

а) техники за неутрализиране:   Не са необходими.   

b) техники за обезвреждане:   Временно съхранение на отпадъка от продукта в надписани затворени  

      контейнери. Предаване на отпадъка на лица притежаващи разрешение по  

      реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците. 

c) адсорбиращи материали:   Вермикулит, Диатомит, Силика гел и други. 

d) техники за почистване:   Изсмукване на течността посредством помпа. 

e) техники за вакуумно почистване:  Не е необходимо.  

f) необходимо оборудване за ограничаване/почистване: Използването на инструменти и оборудване, които не предизвикват искри 

      не се изискват. 

 

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

а) Мерки за безопасна работа:   Избягвайте контакт с кожата и очите. Спазвайте инструкциите за безопасна  

     работа, описани на етикета.  

б) Несъвместими вещества и смеси:  Силни окислители1, силни основи2 и силни киселини3 

в) Обща хигиена на труда:   Да не се пуши по време на употреба. Измийте ръцете старателно след употреба. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

а) Съвместимост на опаковките 1) Съвместими опаковките: полиетилен с висока плътност (HDPE), неръждаема 

стомана 1.4404; 
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1
 Силни окислители: Метали след водорода в реда на относителната активност на металите.  

2
 Силни основи: По-ниски стойности на pKb 

3
 Силни киселини: с ниски стойности на pKa 



 

  2) Несъвместими опаковки: цинк и поцинкована ламарина, мед и медни сплави, 

калай и калаени сплави, алуминий при температура над 40С. 

б) Атмосферни условия   Препоръчителна температура на съхранение от -10С до 40С (от -23,3 F до 4,4F). 

       Без достъп на пряка слънчева светлина.  

       В плътно затворени опаковки. 

7.3. Специфична крайна употреба:   Не са налице специфични указания по отношение на идентифицираната 

        употреба (точка 1.2), които не са отбелязани в раздел 1 и на етикета на  

        първичната опаковка.  

 

8.1. Параметри на контрол 

8.1.1. Гранични стойности на професионална експозиция, които съответстват на граничните стойности на професионална експозиция в 

Общността съгласно Директива 98/24/ЕО – таблица 2  

8.1.2. Национални гранични стойности на тези агенти във въздуха на работната среда, определени с Наредба 13 в сила от 31.01.2005 г. – 

таблица 2 

Таблица 2 

Вещества, Химичен агент CAS № Стойност Параметри на контрол Нормативно основание 

Disodium tetraborate 

pentahydrate 
12179-04-3 

TWA 5 mg/m3 
Наредба 13 

STEL - 

Ethylene glycol 107-21-1 
TWA 20 ppm или 52 mg/m3 

Директива 2000/39/EC 
STEL 40 ppm или 104 mg/m3 

Ethylene glycol 107-21-1 
TWA 52 mg/m3 

Наредба 13 
STEL 104 mg/m3 

 

8.2. Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол:   Общообмена нагнетателна вентилация. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства 

При случай на аварийни ситуации с голям разлив (точка 6.1.2) 

а) Защита на лицето/очите:    Защитни очила и маска за лице, одобрени в съответствие с EN 166; 

б) Защита на кожата:    Защитни ръкавици, които отговарят на изискванията на стандарт EN 374 

       - Материал: Нитрилен каучук 

       - Минимална дебелина на слоя: 0,11 mm 

       - Период на издръжливост: 480 min 

в) Телесна протекция:    При необходимост цялостен костюм за химическа защита; 

г) Защита на дихателните пътища:   респиратор тип АВЕК съгласно стандарт ЕС 14387 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: Извършвайте периодичен мониторинг на въздуха на работната среда. 

       Недопускайте изтичане на сместа в канализацията. 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства  

а) външен вид:       течно агрегатно състояние 

б) мирис:       специфичен за съставките 

в) граница на мириса:     неидентифицирана  

      Концентрация на Ethylene glycol в тегловни % 

      55%    72% 

г) pH:       7.0 – 8.0    9.0 – 10.0 

д) точка на топене/точка на замръзване:   -40°C    -60С  

е) точка на кипене/интервал на кипене:  130°C    163С    

ж) точка на запалване:     няма налична информация  

з) скорост на изпаряване:     няма налична информация  

и) запалимост (твърдо вещество, газ):   няма налична информация 

й) долна/горна граница на запалимост и експлозия:   няма налична информация 
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к) налягане на парите:     0.008 kPa (0.06 mm Hg)  няма налична информация 

л) плътност на парите:    2.1    няма налична информация   

м) относителна плътност:     1.06 - 1.09 mg/m3   1.125 – 1.130 mg/m3 

н) разтворимост във вода:      разтворима  

о) коефициент на разпределение: n-октанол/вода:   няма налична информация 

п) температура на самозапалване:    няма налична информация  

р) температура на разпадане:    няма налична информация 

с) вискозитет:      няма налична информация 

т) експлозивни свойства:     неприложимо  

у) оксидиращи свойства:     не са доказани  

9.2. Друга информация:     няма на разположение 

 

10.1. Реактивност:     Антифризи „BN Professional” са химически стабилени както при ниски,  така и  

      при високи температури. 

10.2. Химична стабилност:    Смесите са устойчиви при  предвидимите условия на съхранение и работа.  

Смесите съдържат стабилизатори фосфонати и алкохоли за запазване на 

химичната устойчивост на смесите с концентрации по-ниски от 1% от 

теглото на продукта. Тези вещества не са от значение за класификацията 

на смесите.  

10.3. Възможност за опасни реакции:   При посочените условия на съхранение и идентифицираните употреби не  

      са наблюдавани реакции на смесите с потенциални рискови ефекти за  

      здравето и околната среда.  

10.4. Условия, които трябва да се избягват:  Не смесвайте антифризи с търговско наименование „BN Professional” с друг   

       вид антифриз.  

10.5. Несъвместими материали:   Вижте точки 7.1 б) и 7.2 а -2) 

10.6. Опасни продукти на разпадане:   Не са идентифицирани. 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти за съответните класове опасност съгласно Регламент CLP 

 a) Остра токсичност 

Класът Остра токсичност в зависимост пътищата на експозиция се подразделя на: Остра орална токсичност, Остра дермална 

токсичност и Остра инхалационна токсичност: 

1)  Остра орална токсичност:   Смесите отговарят на критериите за класифициране в категория 4, Остра  

      орална токсичност. Критерий за класифициране е числената стойност на  

      Оценката на остра токсичност (ATE) на смесите, получена посредством  

      Острите токсични стойности на съставките, изразени като  LD50 (oral) –  

      таблица 3, стр. 6.  

      Изчислените за смесите 

 антифриз -40С: АТЕ(oral) = 1010 mg/kg телесно тегло; 

 антифриз -60C: ATE(oral) = 694,4 mg/kg телесно тегло. 

2)  Остра дермална токсичност:   Смесите не са изпитвани относно потенциал да предизвиква вредни ефекти  

       при прилагане на еднократна доза или прилагане на многократни дози в  

       продължение на 24 часа върху кожата. Наличните експериментално  

       установени LD50 (dermal) за съставките са по-високи от максималните  

       стойности на LD50 (dermal), които определят класифициране на смесите в  

       съответната категория – таблица 3, стр. 6 

3) Остра инхалационна токсичност:  Смесите не съдържат вещества, класифицирани в категориите опасност  

       Asp. Tox. 1 – таблица 3, стр. 6. 
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б) Корозия/дразнене на кожата:   Смесите не са изпитвани относно потенциал за причиняване на обратимо  

увреждане на кожата след прилагане на смесите в течение на повече от 4 

час. Наличните надеждни данни от изпитвания на съставките показват, че 

съответните максимални концентрации на веществата в смесите не са 

достатъчни да допринесат за класифициране на сместа в категория 2, 

Дразнене на кожата – таблица 4, стр.6    

Таблица 3 

Вещество, CAS № Път на експозиция Метод на изпитване Биологичен вид Стойност Позоваване 

107-21-1 При поглъщане - Човек4 LD50 = 1500 mg/kg (възрастен с тегло 70 kg) A 

107-21-1 Контакт с кожата OECD 404 Заек LD50 > 9530 μl/kg Б 

107-21-1 Контакт с кожата - Заек LD50 = 10626 mg/kg В 

107-21-1 При вдишване OECD 403 Плъх LD50 (пари) > 200 mg/m3, 2h  Б 

12179-04-3 При поглъщане - Плъх LD50 = 3200 mg/kg Г 

12179-04-3 Контакт с кожата - заек LD50 > 2000 mg/kg Г 

12179-04-3 При вдишване - Плъх LD50 (пари) > 2 mg/L, 4h Г 
 

Таблица 4 

Вещество, CAS № Път на експозиция Метод на изпитване Биологичен вид Стойност Позоваване 

107-21-1 Контакт с кожата Draize test Заек Потенциал: не се доказва ефект на дразнене на кожата. Д 

107-21-1 (Cw/w=50%) Контакт с очите - Заек Потенциал: ефект – лека Edema и лека Erythema, които 

не се забелязват 48 часа след експозиция. 

Д 

12179-04-3 (Cw/w=99%) Контакт с очите Draize test Плъх Потенциал:  Ефект на дразнене Ж 

 

в) Сериозно увреждане/дразнене на очите:  Доказаните ефекти на дразнене на очите (таблица 4) на съставките не са  

        достатъчни за класифициране на сместа в категория опасност 2, Дразнене  

        на очите. 

г) Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: Не е доказана  висока чувствителност на дихателните пътища, 

        поради вдишване на веществата или алергична реакция след контакт с  

        кожата на веществата, съставки на смесите – таблица 5, стр. 7. 

д) Мутагенност на зародишните клетки:  Не са доказани промени в количеството или структурата на генетичния  

        материал за наследствени генетични изменения, които могат да се 

       проявят както на фенотипно ниво, така и към основните модификации на  

       ДНК – таблица 5, стр. 7. 

е) Канцерогенност:     Оценката на убедителността на експерименталните данни с животни и  

информацията за наличието на причинна връзка между експозицията на хора 

и развитието на раковите тумори е отрицателна по отношение на 

канцерогенен потенциал на веществата и смесите – таблица 5, стр. 7. 

ж) Репродуктивна токсичност:   Не са доказани вредни ефекти върху половата функция и оплодителната  

способност на мъжките и женските индивиди при експозиция на веществата. 

Наблюдавани са ефекти върху развитието на потомството при инжектиране 

на Ethylene glycol в тестваните индивиди  – таблица 5, стр. 7. 

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи)  

— еднократна и многократна експозиция:  Специфичната токсичност за определени органи се определя от метаболитите  

    на Ethylene glycol. Около 80% от етиленгликола се метаболизира хепатално, 20%  

   се екскретира непроменен. Метаболизмът на етиленгликола е четиристъпален 

процес, протичащ предимно в черния дроб. По време на първата стъпка 

етиленгликолът се метаболизира до гликоалдехид чрез ензима алкохол 

дехидрогеназа (АДХ). Гликоалдехидът бързо се превръща в гликолова 

киселина чрез алдехид дехидрогеназата (втора стъпка). Третото стъпало е по-

нататъшния метаболизъм от гликолова киселина в глиоксилат, което протича 
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   много бавно. Това води до натрупването на гликолова киселина. 

Продукцията на гликолова киселина нарушава клетъчните функции и води  

    до тежка метаболитна ацидоза. Четвъртата стъпка е превръщането на 

глиоксилата до оксалат, който бързо преципитира като калциев оскалат в 

кристална форма най-вече в бъбреците. При тежките случаи на 

етиленгликолова интоксикация бъбречната недостатъчност може да настъпи 

рано и да доведе до анурия (липса на уринна екскреция). Възстановяването 

на бъбречната функция често е пълно, но може ди изиска няколко месеца 

хемодиализа. Сериозно увреждане на черния дроб почти не се наблюдава.  

е) Опасност при вдишване:     Вижте точка а-3). 

Таблица 5 

Вещество, CAS № Път на експозиция Метод на изпитване Биологичен вид Стойност Позоваване 

107-21-1 Контакт с кожата Patch - test Човек Потенциал: не е наблюдавана алергична 

реакция на кожата. 

Д 

12179-04-3 Контакт с кожата - - Не е доказан потенциал на сенсибилизация Ж 

107-21-1 (Cw/w=99%) In Vitro test Salmonella 

typhimurium 

Потенциал: без индикация за повишаване на 

мутагенната активност с или без 

метаболитно активиране. 

Д 

107-21-1 (Cw/w=99%) Поглъщане Fischer, ежедневна диета, доза: 40-

1000 mg/kg, период: 2 години 

Плъх При най-високата доза 1000 mg/kg след 16 

седмица са регистрирани смъртни случай, 

но не е доказано образуване на тумори.  

Д 

10043-35-3 - - Човек Не се доказват канцерогенни ефекти.  И 

107-21-1 (Cw/w=99%) Инжектиране Период: 12 дни (5 дни по време на 

съжителството и 7 дни по време 

на бремеността), доза от 250 до 

750 mg/kg телесно тегло 

Плъх Не е доказан ефект върху фертилитета на 

тестваните мъжки и женски индивиди. 

Наблюдава е обаче намалена ембрио / 

фетална преживяемост. 

Д 

12179-04-3 Поглъщане Плъх, мишка, куче Плъх, мишка, 

куче 

При високи дози от 550 mg/kg на ден са 

наблюдавани ефекти фертилитета, както 

и върху развитието на потомството: 

загуба на тегло и скелетни деформации. 

З 

 

Смесите не е изпитвани с цел установяване на потенциал за остра и хронична водна токсичност за водна на среда. Експерименталните 

данни за токсичност на съставките за трите трофични нива водни организми са представени в таблица 6. 

Таблица 6 

Вещество, CAS № Метод Експозиция Биологичен вид Стойност на L(E)C50 и NOEC  Позоваване 

107-21-1 - 96 часа Oncorhynchus mykiss LC50 = 18500 mg/l Й 

107-21-1  - 7 дни Pimephales promelas NOEC = 32000 mg/l Й 

107-21-1  - 48 часа Daphnia magna EC50 = 41000 mg/l Й 

12179-04-3  - 96 часа Limanda limanda LC50 = 74 mg/l К 

12179-04-3 - 34 дни Brachydanio rerio NOEC = 5,6 mg/l К 

12179-04-3  - 48 часа Daphnia magna EC50 = 133 mg/l K 

12179-04-3 - 21 дни Daphnia magna NOEC = 5,6 mg/l К 

12179-04-3 - 72 часа Selenastrum capricornutum EC50 = 40 mg/l Л 
 

Всички стойности на летална концентрация са по-високи от пределната концентрация 1 mg/l, определяща класифициране в категория 1, 

Остра (краткосрочна) токсичност за водна среда.  Критериите за класифициране на сместа за хронична токсичност съчетават два типа 

информация — данни за остра токсичност за водната среда, данни за NOEC – нив0то над което се наблюдават ефекти на въздействие, 

обхващащо продължителен период от жизнения цикъл на организмите и данни за вредно въздействие върху околната среда (данни за 

разградимост и биоакумулация). 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Данни относно биоразградимостта на органичната съставка Ethylene glycol е представена в  таблица 7 

Таблица 7 

Вещество, CAS № Метод Период Биоразградимост, показатели  Позоваване 

107-21-1 Насоки за изпитване на присъща 

биоразградимост OECD Метод 302 B 

(Тест: Zahn - Wellens/EMPA) 

4 дни Крайна присъща биоразградимост >90%, изчислена на 

база имерено елиминиране на разтворен органичен 

въглерод 

М 

 

Sodium tetraborate pentahydrate e неорганично вещество, което се дицоциира до борна киселина.   Стр. 7 от 9 



 

12.3. Биоакумулираща способност Даниите за потенциалът на биоакумулация, определен посредством  

 коефициента на разпределение между октанол и вода, обикновено описван  

 като „log Kow или експериментално определеният фактор на биоконцентрация  

 (BCF) са представени в таблица 7. 

12.4. Преносимост в почвата Преносимостта в почвата е способността на смесите или на съставките в случай, 

  че са изпуснати в околната среда да се пренасят под влияние на природните сили 

към подпочвените води или на разстояние от мястото на изпускане, описвана 

посредством Koc – стойности, изчислени или експериментално определени – 

таблица 7 

Таблица 7    

Вещество, CAS № Метод Стойност log Kow Стойност BCF Koc Log Koc Позоваване 

107-21-1 - 1.93 – 1.36 0,60 4 – 27 cm/12h 0 – о.62 М; Й; Й; Й 

12179-04-3 25C 0.757  -   Ж 
 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:  Не се изисква доклад за безопасност.  

 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

а) от сместа:     Методите за третиране на отпадъците се определят от класификацията на  

отпадъка и от съответстващия код на отпадъка, посочен в списъка на отпадъците по приложение № 1, Наредба 3 от 1.04.2004 г. за 

класификация на отпадъците. 

 1) класификация на отпадъка:   Отпадъка от смесите се класифицира като опасен отпадък, непритежава  

       свойства с пълно съответствие на свойствата, изброени в Приложение 2, но  

       отговаря на характеристика Н6: съдържа вещество, класифицирано като  

       токсично с концентрация над 3%, описана в Приложение 3 на Наредба 3.   

 2) код на отпадъка:     16 01 14 * - антифризни течности, съдържащи опасни вещества. 

 

Опакованият продукт не се класифицира като опасен товар – таблица 8 

Таблица 8 

Характеристики на товара   

 

ADR/RID ADN/ADNR IMDG   ICAO-IATA/DGR 

14.1 Номер по списъка на ООН   

 

не не не   не 

14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН   

 

 

 

не не не   не 

14.3.1 Клас(ове) на опасност при транспортиране   

 

 

не не не   не 

14.3.2 Подклас(ове) на опасност при транспортиране   

 

 

не не не   не 

14.4 Опаковъчна група   - - -   - 

14.5 Опасности за околната среда   

 

не не не   не 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите   - - -   - 

 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно  

приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:  Не се предвижда. 

 

 Информационния лист за безопасност е съставен в съответствие с изискванията на Приложение II, Регламент (ЕС) 453/2010; 

 Регламент (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно  

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 

1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006; 

 Директива  1999/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 1999 година за сближаване на законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на 

опасни препарати; 

 Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 
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16.1. Текст към предупрежденията за опасност от раздел 3 

Н302: Вреден при поглъщане. 

Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Н360 FD: Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода. 

16.2. Използвани, съкращения и акроними, които не са пояснени в съответните точки на Информационния Лист за Безопасност. 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry  

INCI  Interna National Nomenclature of Cosmetic Ingredients  

CAS Number  Chemical Abstracts Service  

L(E)C50  means LC50 or EC50  

LD50 means the amount of a chemical, given all at once, which causes the death of 50%  

(one half) of a group of test animals.  

EC50 means the effective concentration of a substance that causes 50% of the maximum response.  

PBT, vPvB  Substances which are: Persistent (P); Bioaccumulative (B) and Toxic (T) or very Persistent (vP) and very 

Bioaccumulative (vB)  

STEL  A Short Term Exposure Limit is defined as the concentration to which workers can be exposed  

continuously for a short period of time without suffering from: irritation, narcosis and chronic or irreversible tissue 

damage  

TWA  Concentration for time weighted average for an 8 hour shift  

OECD  The Organization for Economic Cooperation and Development  

ADR / RID / GGVSE  The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)  

 16.3. Използвани литературни източници. 

А: IPCS INCHEM ETHYLENE GLYCOL 

Б: Информационен лист за безопасност,  издаден на : 2012-07-16, продукт: PRISTA® Antifreeze, 

производител/доставчик: Приста Ойл Холдинг ЕАД 

В: Информационен Лист за Безопасност, Версия 5.3, Дата на Печат 17.02.2014, наименование на продукта: 

Ethylene glycol, Фирма/Производител: Sigma-Aldrich Chemie GmbH 

Г: MSDS, product name: Borax 5 Mol, manufacturer: PHARMCO-AAPER 

Д: IUCLID, Dataset: EUROPEAN COMMISSION – European Chemical Bureau, Substance ID:  107-21-1, 18-FEB-2000 

Е: Информационен Лист за Безопасност, търговско наименование на продукта: B3F62Series, производител: 

Hewlett-Packard Bulgaria 

Ж: MSDS Date of issue:May 2008, product name: Neobor, Manufactured by U.S. Borax Inc. 

З: Weir R J & Fisher R S 1972. Toxicol. Appl. Pharmacol. 23: 351-364. Fail et al. 1991. Fund. Appl. Toxicol. 17: 225-239. 

И: National Toxicology Program (NTP), 1987. Toxicology and carcinogenesis studies of boric acid in B6C3F1 mice, 

Tech. Report Ser. No. 324, U.S. Dept. of Health and Human Services. NIH Publ. No. 88-2580. 

Й: MSDS, Product name: Ethylene glycol, Renown Chemical Company 

K: HERA, 2005. Risk assessment of boric acid; Hanstvelt AO and JA Schoonmade, 2000. TNO Nutrition and Food 

Science Research Institute, The Netherlands. TNO report V99.156 Unpublished report to Borax Europe, Ltd.; 

Hooftman et al. 2000. TNO Nutrition and Food Research Institute, The Netherlands. TNO report V99-168 

Unpublished report to Borax Europe, Ltd. 

Л: Hanstveit, AO, & H Oldersma, 2000. TNO Nutrition and Food Research Institute, The Netherlands. TNO 

М: Concise International Chemical Assessment Document 22, ETHYLENE GLYCOL: Environmental aspects 

First draft prepared by Dr S. Dobson, Institute of Terrestrial Ecology, Natural Environment 

Research Council, Huntingdon, United Kingdom, World Health Organization Geneva, 2000 
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