
  WC Gel за почистване на тоалетни  
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ЛЛИИССТТ  ЗЗАА    ББЕЕЗЗООППААССННООССТТ          
Съгласно изискванията на Регламент № 453/2010/EEC,  
изменящ приложение II на Регламент (ЕС) № 1907/2006  
 

Влиза в сила: 28.11.2011г.;  Версия: 1;  Страници: 11   
            

 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на сместа и на дружеството. 

1.1. Идентификатори на продукта 
 Продукт: 
 Търговска марка:  

 
WC Gel за почистване на тоалетни 
„HIT” 

1.2. Употреба: 
 Идентифицирани употреби, които 

са от значение. 
  Употреби, които не се 

препоръчват: 

 
 
Почистване на тоалетни. 
 
Почистване на теракот и фаянс. 

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

Производител: „БН Козметикс” ООД 
Адрес: България  
гр. Пловдив, ПК 4000, ул. „Варшава” №35 
Телефон/факс: 032 99 39 294 
Email: bn_cozmetics@abv.bg 
URL website: www.bncosmetics.eu 

1.4. Телефонен номер при спешни 
случаи: 

02 9154409  Клиника по Токсикология към 
МБАЛСАМ „Н.И.Пирогов” 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на продукта¹ 
  Класификация съгласно критериите на Регламент ЕО 1272/2008 [CLP/GHS]: Таблица1  

П родуктът се дефинира като смес. 

Таблица 1 
Hazardous  - Смес, за която са изпълнени критериите за опасности за здравето съгласно 
CLP 
Класове опасност Категории опасност 
Skin Irrit. 
Eye Irrit. 

2 
2 

 
 Класифициране в съответствие с Директива 1999/45/ЕО [DPD]: Таблица 2 

П родуктът се дефинира като препарат. 

Таблица 2 
Dangerous – Вещество или препарат, за което са изпълнени критериите за категориите 
опасност, посочени в Чл.2, Параграф 2 на DSD 
Индикации за опасност, описани чрез 
знак за опасност 

Естество на опасност, описано чрез 
фрази на риска² 

Хi - Дразнещ R36/37/38 
1   

 

 
 
 

11 Подходът и методите за класификация са представени в Раздел 16. 
222    Пълният текст към  R-фразите се съдържа в Раздел 16. 
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2.2. Елементи на етикета:  
  Елементи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008: Таблица 3 

Таблица 3 
Елементи на етикета Код Графична композиция или текст  

Пиктограми GHS GHS07 

 

Сигнална дума  Внимание 
Предупреждения за 
опасност 

Н315 
Н319 

Предизвиква дразнене на кожата. 
Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Препоръки за безопасност 
при предотвратяване 

Р264 
Р280 

Да се измият ръцете старателно след употреба. 
Използвайте предпазни ръкавици. 

Р305+ 
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. 

Р337+ 
P313 

При продължително дразнене на очите: 
Потърсете медицински съвет помощ. 

Препоръки за безопасност 
при реагиране 

P332+ 
P313 

При поява на кожно дразнене: Потърсете 
медицински съвет помощ.  

Препоръки за безопасност 
общи 

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

        
  Елементи в съответствие с Приложение IIA на  Регламент (ЕО) № 907/2006  за изменение 

на Регламент (ЕО) № 648/2004: 
Сместа съгласно критериите на Регламент (EO) № 648/2004 се определя като Детергент:  

1.) Сместа не съдържа повърхностноактивни вещества; 
2.) Сместа е предназначена да участва в процеси, свързани с почистване³, Вижте 

Раздел 1, Идентифицирани употреби. 
Състав: 
Парфюмна композиция4 
Багрило CI 61565   
                                             
3 Почистване: дейност определена със стандарт EN ISO  
862:1995.    
4    Ароматните вещества, които могат да предизвикат алергия се съдържат в концентрация (w/w) по-ниска от 
пределната стойност 0,01 масови %. Съдържащите се Ароматните вещества, които  присъстват в списъка на 
веществата в част I от приложение III към Директива 76/768/ЕИО са с концентрации не надвишаващи  
индивидуалните пределни стойности 
 
РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

Съставки от значение за класификацията на сместа:  
Вещества и/или смеси, които 
1.) представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент CLP в 
индивидуална концентрация, равна или по-голяма от 1 тегловен процент или  
2.) за които са определени гранични стойности на Общността за експозиция на работното 
място. 
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Наименование:   Солна киселина  
Наименованието според IUPAC:  Hydrochloric acid   
Индекс номер: 017-002-01-X 
EC номер: 231-595-7 
Съдържание, интервал на процентно изражение на С(w/w):  5% - 9% 

Таблица 3 
Класификация съгласно Регламент CLP 
Специфични пределни 
концентрации 

Пиктограми/ 
Сигнална дума 

Код на клас/ 
категория опасност 

Предупреждение 
за опасност5 
 

C ≥ 25 % 

      

Corrosion Skin Corr. 1B H314 

10 % ≤ C < 25 % 

 

Wng 
Skin Irrit. 2 
Eye Irrit. 2 

H315 
H319 

C ≥ 10 %  STOT SE 3 H335 
Класификация съгласно Директива 67/548/ЕИО  
(Директива относно опасните вещества, DSD) 
Специфични пределни 
концентрации 

Символ/Знак  за 
опасност 

 Рискови фрази6 

C ≥ 25 % 

 

С 
Corrosive 

 R34-37 

10 % ≤ C < 25 % 

 

Xi 
Irritant 

 R36/37/38 

5 Текстът към кодовете на предупрежденията за опасност се съдържа в Раздел 16. 
6 Текстът към R-фразите се съдържа в Раздел 16. 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 
 При контакт с очите: Ако продуктът попадне в очите, веднага да се изплакне обилно с 

вода при отворени клепачи в продължение най-малко на 5 минути.  
  При контакт с кожата: Да се измие обилно с вода и сапун. Намажете с PEG 400. 
  При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Пийте най-малко 2 чаши вода. 
  При вдишване: Да се осигури чист въздух. 

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

  При контакт с очите: Конюнктивно дразнене със симптоми на болка и зачервяване. 
  При контакт с кожата: Дразнене със симптоми на зачервяване. 
  При поглъщане: Силно дразнене на устната кухина, хранопровода и стомаха. 

Симптоми: Възпаление на лигавиците. 
  При вдишване: Дразнене на носа и горните дихателни пътища, кашлица. 

 Хроничното излагане може да доведе до промяна в цвета и ерозия на зъбния емайл. 
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4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение. 

  При контакт с очите: Медицинската помощ е задължителна. 
  При контакт с кожата: При продължително дразнене потърсете медицински съвет/ 

помощ. 
  При поглъщане: Препоръчителна консултация с лекар. 
  При вдишване: При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства: 
  Подходящи пожарогасителни 

средства: 
  Неподходящи пожарогасителни 

средства: 
 
5.2. Особени опасности, които 
произтичат от веществото или 
сместа 

  Опасности, произтичащи от 
сместа: 

  Опасности, произтичащи от 
солната киселина:  
 
 

 
 
Вода, Въглероден диоксид (CO2),  Пяна и Сух прах 
За сместа не са налични ограничения за 
огнегасящи  средства. 
 
 
 
 
Не са известни. 
 
1.) Възможни екзотермични реакции или 
взаимодействия водещи до запалими съединения: 
- Калциев карбид реагира с газ водороден хлорид 
с нажежаване; 
- Уран фосфид реагира със солна киселина и се 
освобождава спонтанно запалим фосфороводород.  
- Литиев силицид в контакт с хлороводород става 
нажежаема жичка. При разредена солна киселина  
спонтанно се отделя запалим във въздуха газ;  
- Магнезиев борид при взаимодействие с  
концентрирана солна киселина отделя 
спонтанно запалим газ; 
- Цезиев карбид се възпламенява при контакт с  
разредена солна киселина;  
- Концентрираната солна киселина реагира с 
металите. Реакцията е силно екзотермина с 
отделяне на запалими газове – хидрогени. 

5.3. Съвети за пожарникарите Потиснете газовете/изпаренията/мъглата със струя 
от воден аерозол. Охладете затворените контейнери 
чрез пръскане с вода. 
Специални предпазни средства за пожарникарите 
при експозиция на солна киселина. 
Комплект лични предпазни средства:  
- въздушно дихателен апарат с лицева маска;  
- пожарникарска каска с шлем;  
- пожарникарски колан и топлозащитно 
пожарникарско облекло;  
- пожарникарски ръкавици и ботуши. 
Категорията на ЛПС съобразете със степента на 
риска, съгласно Директива 89/686 CEE. 
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РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

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

 За персонал, който не отговаря за 
спешни случаи: 
 
 
 
 
 
 
 

 За лицата, отговорни за спешни 
случаи:  
 
6.2. Предпазни мерки за опазване 
на околната среда. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Методи и материали за 
ограничаване и почистване: 

  Малък разлив  
 

  Голям разлив 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
При случай на малък разлив на сместа: Носете 
ЛПС. Вижте Раздел 8. Абсорбирайте със инертен 
материал. 
При случай на голям разлив на сместа:  
Избягвайте контакт със сместа. Да не се вдишват 
пари. Осигурете подходяща вентилация. 
Евакуирайте застрашената зона. Консултирайте се 
със специалист. 
 
При случай на голям разлив на продукта: 
Осигурете си пълен комплект ЛПС.  
 
Съхранявайте продуктът и съставките в плътно 
затворени опаковки съгласно препоръките за 
безопасност при съхранение на етикета или в 
съответните Информационни листи за 
безопасност. Поддържайте в изправност 
техническите съоръжения за производство. 
Солната киселина да не се изпуска в 
канализацията. Екзотермична реакция. 
 
 
Неутрализирайте с натриев карбонат. Съберете 
отпадъкът и съхранявайте във обозначени 
затворени контейнери. 
Покрийте отточните канализации. Локализиране 
чрез изграждане на насипи от пясък или глина. 
Съберете и изпомпайте. Почистете чрез абсорбция 
с  вермикулит или друг абсорбиращ материал, 
например е Chemizorb® Н+. При необходимост 
неутрализирайте със разреден разтвор на натриев 
карбонат. Предприемете мерки за предварително 
съхраняване. Вижте Раздел 13. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
7.1. Предпазни мерки за безопасна 
работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спазвайте указанията на етикетите на съставките. 
Съхранявайте на работното място веществата/ 
сместа класифицирани в клас на опасност в 
затворени опаковки само в количества, достатъчни 
за нормално протичане на технологичният процес. 
При работните операции свързани с разреждане на 
солната киселина не добавяйте вода към 
киселината. Обезопасете източниците на запалване 
и статично електричество.  
Не пушете на територията на работните и 
складови помещения. Измивайте ръцете след 
приключване на дейностите, включващи опасни 
химични агенти.                                    
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7.2. Условия за безопасно 
съхраняване, включително 
несъвместимости 

  Съхранение на продукта:  
 
 
 
 
 
 
 

  Специфична крайна употреба на 
продукта:  

 

 

 

Клас на съхранение: LGK 12, съгласно VCI. 
Складова категория: СК 12, съгласно действащото 
национално законодателство. 
Опакованият продукт да се съхранява при 
температура от 0С до 25С в затворени опаковки. 
Да се съхранява разделно от: хлор-съдържащи 
продукти; основи; метали – алуминий, калай и 
цинк; силни окислители. 
 
Не са предвидени специфични употреби, освен 
употребата описана в Подраздел 1.2. 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол 
Гранични стойности на 
професионална експозиция 
 
 
 
 
8.2. Контрол на експозицията 
8.2.1 Подходящ инженерен контрол 
 
 

За сместа: Неприложимо 
Солна киселина – димяща 37% 
BG OEL  
Претеглена по Време Средна Стойност: 8.00 mg/m³ 
Краткосрочна Гранична Стойност на Експозиция: 
15.00 mg/m³ 
Методи на измерване: DIN EN 482 и DIN EN 689 
 
Мерки за контрол относно идентифицираната 
употреба на сместа: Осигурете достъп на свеж 
въздух в санитарното помещение. 
Мерки за контрол относно съставките: Ефективна 
обща и локална смукателна вентилация на 
работното място при експозиция на солна 
киселина.           

8.2.2 Лични предпазни средства  
Таблица 4 
ЛПС Оцетна киселина WC Gel Стандарт 
Очи Плътно прилепващи защитни 

очила 
При продължителна 
експозиция – защитни очила. 

EN166 

Дихателни 
пътища  

Аспиратор с химичен филтър А     Не се изисква EN 
14387:200
4+A1:2008 

Лице Защитна маска Не се изисква EN140 
Ръце Защитни ръкавици  

При пълен контакт: 
Материал: Нитрилен каучук 
плътност 0.11 mm;  
Време на проникване > 120 min 
При разпръскване: 
Материал: Естествен латекс 
плътност 0.6 mm; 
Време на проникване > 120 min 

Защитни ръкавици:  
Материал: Естествен латекс 
плътност 0.6 mm; 
Време на проникване > 120 min 

EN374 

Защитен 
костюм 

От  киселинно устойчив 
материал 

Не се изисква EN14605 
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

Външен вид 
Мирис 
Цвят 
рН (1g/l при 20С) 
Точка на топене/точка на 
замръзване 
Точка на кипене/интервал на 
кипене 
Точка на запалване 
Скорост на изпаряване 
Запалимост (твърдо вещество, газ) 
Налягане на парите 
Плътност на парите 
Относителна плътност 
Плътност (g/cm³ , 20С) 
Разтворимост във вода (g/100g, 20С) 
Коефициент на разпределение:  
n-октанол/вода 
Температура на самозапалване 
Температура на разпадане 
Вискозитет 
Експлозивни свойства 
Оксидиращи свойства 
 

Течност 
Характерен за парфюмната композиция 
Зелен 
2.5 – 3.0 
 
Няма информация на разположение 
 
Няма информация на разположение 
Няма информация на разположение 
Няма информация на разположение 
Сместа е негорима 
Няма информация на разположение 
Няма информация на разположение 
Няма информация на разположение 
Няма информация на разположение 
Неограничена 
 
Няма информация на разположение 
Неприложимо 
Няма информация на разположение 
Няма информация на разположение 
Неприложимо 
Неприложимо                                                                        
 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност 
  Опасност от реакции на сместа 

 
 

  Опасност от реакции на 
класифицираните в клас на опасност 
вещества 
 
 
 
 
 
10.2. Химична стабилност 
 
10.3. Условия, които трябва да се 
избягват (температура, налягане, 
светлина и други физични влияния) 
 
10.4. Несъвместими материали 
 
10.5. Опасни продукти на разпадане 

 

Не е известна при идентифицираната употреба. 
Да се комбинира с белина и почистващи 
препарати, съдържащи основи. 
 
 
Реагира бурно с основи. Реагира екзотермично при 
разреждане с вода. Реагира с хлор продукти и 
окислителни агенти, при което се освобождава 
токсичен газ хлор. Корозивно действащ на много 
метали, с отделяне на изключително запалим газ 
водород. 
Термодинамично стабилна при указаните условия 
на съхраняване и приложение. 
 
 
Т(съхранявяне) ≤ 25°C. 
 
Продукти, съдържащи хлор; метали: алуминий, 
калий и цинк; основи. 
При неправилно съхраняване и употреба е 
възможно отделяне на токсичен газ хлор и 
запалим газ водород. 
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1. Информация за 
токсикологичните ефекти. 

Сместа не е изпитвана като цяло по отношение на 
оказваните от нея ефекти върху здравето.  

Токсикологична информация за 
веществата, описани  в Раздел  

 Остра токсичност: 
 

  SТОT – еднократна 
експозиция 

 SТОT – повтаряща се 
експозиция 
 
 
 
 

 Канцерогенност 
 
 

 Въздействие върху 
репродукцията 

 Мутагенност 
 

 
 
Oral Rat LD50 >2000mg/kg (изчислина)  
Стомашният сок съдържа около 0,17 N солна киселина. 
 
Дразнене на кожата и дихателните пътища 
 
Честият или продължителен контакт с кожата може да 
причини дерматит. Белите дробове може да бъдат 
засегнати от аерозолите на това вещество. Риск от 
ерозия на зъбите при повторна или продължителна, 
експозиция причинена, от аерозолите на това вещество. 
 Солната киселина не се класифицира като 
причиняваща канцерогенни ефекти по отношение на 
хора, съгласно IARC.     
 
Няма информация на разположение.  
Ames test7: Резултат Отрицателен   
 7 Международна програма за химическа безопасност (IPCS) (2002). 
Хлороводород. Информация набори от данни (SIDS). Организация 
за икономическо сътрудничество  
и развитие (ОИСР). СЗО. Женева 

11.2. Симптоми, свързани с 
физичните, химичните и 
токсикологичните 
характеристики на продукта:  

Продуктът в някой случай при продължителната 
повтаряща се експозиция може да предизвика 
възпаление на кожата (контактен дерматит) със 
симптоми на зачервяване и изсушаване на кожата; 
възпаление на конюнктивата на очите; Дразнене на 
дихателните пътища. 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 
  Токсичност за риби: 

Биологичен вид: Quelle Hommel 
LC50 > 2000 mg/l;  96 h (изчислена) 

12.2.1 Биоразградимост 
 

Hydrochloric acid  не е в списъка в Приложение I на 
Регламент (ЕО) № 689/2008. 

12.2.2. Устойчивост Няма информация на разположение. 

12.3. Биоакумулираща  
способност 
12.4. Преносимост в почвата. 
12.5. Резултати от оценката на 
PBT и vPvB. 
12.6. Други неблагоприятни 
ефекти. 
 

Няма налична информация от изпитвания за сместа за 
установяване потенциал на биоконцентрация. 

  Няма налична информация. 
 
Оценка на риска (CSA) за продукта не се изисква. 
 
При въвеждане на киселият продукт в системата за 
пречистване на отпадъчни води да се следи 
за това, пречистената отпадъчна вода да бъде с pH 
стойност, отговаряща на местните директиви за 
въвеждани отпадъчни води в канализацията. 
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РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
13.1. Варианти за управление на 
отпадъците, които отговарят на 
Директива 2008/98/ЕО 

Продуктът „WC Gel за почистване на тоалетни” въз 
основа на присъщите си свойства и свойства, описани в 
Приложение III на Директива 2008/98/ЕО, се определя 
като опасен отпадък Н4. 

  Отпадъчен код на продукта 060102 
ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ 
ПРОЦЕСИ; Отпадъци от производство, формулиране, 
доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини; солна 
киселина.Опасни отпадъци. 

 Отпадъчен код на непочистения амбалаж 060102 
ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ 
ПРОЦЕСИ; Отпадъци от производство, формулиране, 
доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини; солна 
киселина. Опасни отпадъци. 
 
Да се  прилага  като приоритетен ред следната йерархия 
на отпадъците:  
- Предотвратяване; 
- Подготовка  за  повторна  употреба; 
- Рециклиране; 
- Оползотворяване за получаване на енергия; 
- Обезвреждане. 

13.2. Методи за третиране на 
отпадъците от сместа при 
производствени условия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3. Методи за третиране на 
отпадъци от първични 
опаковки: 

 При възможност да се използва за почистване на 
санитарните помещения. 

  Предварително съхраняване. 
 Дейности по оползотворяване, съгласно Приложение 

II на Директива 2008/98/ЕО: 
R 13  Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1—R 12 (с изключение 
на предварително съхраняване). 

  Действия по обезвреждане, съгласно Приложение I на 
Директива 2008/98/ЕО:  
D 9 Физико-химично третиране 
Не се насърчава обезвреждането посредством 
изхвърляне в канализационната система. 
 

 Подбор на материала на опаковките, позволяващ 
оползотворяване чрез рециклиране: Термопластични 
пластмаси, като Полиетилен висока плътност (HDPE); 
Полиетилен ниска плътност (LDPE) и Полипропилен 
(PP).  

 Ясна и трайна маркировка, съгласно Наредба за опаковките 
и отпадъците от опаковките, обн. ДВ бр.58, 2005г. или 
изискванията на съответните сектори пазар. 

 Почистване и разделно събиране на опаковките, 
непригодни за употреба.  

 Организиране предаването на опаковките на 
съответното юридическо лице, отговорно за 
рециклиране на опаковките. 
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РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

 Сухопътен транспорт (ADR/RID) 
UN-номер : 1789 
Клас по ADR/RID : 8 
Класификационен код : C1 
Предупредителна табела 
Опасност-номер : 80 
Декларация за опасност : 8 
Амбалажна група по ADR/RID : II 
Ограничено количество (LQ) : LQ22 
Наименование на товара: HYDROCHLORIC ACID 
Друга приложима информация (Сухопътен транспорт) 
Специални технически условия: 520 
Категория транспорт: 2 

 Речен транспорт 
UN-номер : 1789 
Клас по ADNR : 8 
Класификационен код : C1 
Амбалажна група по : II 

 Транспорт по море 
UN-номер : 1789 
Клас по IMDG : 8/II UN 1789 

 Въздушен транспорт 
Клас по ICAO/IATA : 8 UN 1789 PAX 809 CAO 813 

 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 
Кодекса IBC: Не се предвижда. 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1. Специфични за сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда. 

 Регламент (ЕО) № 1907/2006:  
  Приложение XIV („Списъкът с разрешените вещества“):  

Нито едно от веществата не е регистрирано. 
  Приложение XV за идентифициране на вещества, предизвикващи сериозно 

безпокойство: Нито едно от вещества не е регистрирано.  
  Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата 

на някои опасни вещества, смеси и изделия: Неприложимо. 
 Комисията за оценка на вещества, вредни за водите (Kommission Zur Bewertung  

wassergefährdender Stoffe - KBwS), Клас на замърсяване на водите 
(Wassergefährdungsklasse – WGK): 1 
Регламент (EO) №648/2008 на европейският парламент и на съвета относно 
детергентите: 

 Ограничения или забрани, които се прилагат спрямо използването на 
повърхностноактивните вещества, които не отговарят на критериите за Първично 
биоразграждане и Крайно биоразграждане в аеробни условия, измерено с тестовите 
методи, визирани съответно в Приложения II и III: Неприложими  

 Ограничения за пускането на пазара на детергенти, които съдържат 
повърхностноактивни вещества по причини, свързани с тяхната биоразградимост: 
Неприложими 
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РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

16.1. Списък на използваните в 
информационният лист за 
безопасност съкращения и 
акроними 

GHS   Globally Harmonized System; 
LC50    (Lethal Concentration 50) is the concentration of a 
chemical which kills 50% of a sample population; 
SТОT   Specific Target Оrgan Toxicity; 
VCI      German Association of Chemical Industry; 
IARC   International Agency for Research on Cancer 

16.2. Основни позовавания и 
източници на данни в 
литературата 

Литературните източници са приложени към 
информацията във всеки Раздел. 

16.3. Методи за оценка на 
информацията, използвани за 
целите на класификацията на 
сместа 

1.) Определяне на веществата/смесите от значение за 
класификацията: Hydrochloric acid   
2.) Hydrochloric acid присъства в Списъка на 
хармонизираните класификация и етикетиране на 
опасни вещества Част 3, Приложение VI на Регламент 
CLP.   
3.) Оценка на съответствието на рН на сместа с рН като 
критерии за класифициране в клас  
Сериозно увреждане на очите, категория 1:  
С (w/w) > 1%  и   
рН (смес) < 2.  
Сместа не отговаря, Вижте Раздел 9. 
4.) Класификация въз основа на специфичните 
пределни концентрации. Вижте Раздел 3.  

16.4. Списък на съответните 
предупреждения за опасност и 
рискови фрази 

Предупреждения за опасност: 
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и 
сериозно увреждане на очите; 
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите; 
H315 Предизвиква дразнене на кожата; 
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните 
пътища . 
Рискови фрази: 
R34 Предизвиква изгаряния; 
R37 Дразни дихателните пътища; 
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и 
кожата.                   

16.5. Бележка Информацията в този  ИЛБ се основава нашите 
настоящи знания и опит към времето на публикацията. 
Информацията е предназначена да помогне на 
потребителя, с цел ограничаване на риска при 
боравене с продукта. Информацията не следва да  
се смята за гаранция или спецификация на качеството  
на продукта.    
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http://bg.wikipedia.org/wiki/R34:_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/R37:_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/R36/38:_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0

