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1.1. Идентификатори на продукта 

Търговско наименование:   “BN Professional за отпушване на канали“ 

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

1.2.1. Идентифицирана употреба:   Отпушване на канали. Продуктът е предназначен за масовия 

потребител и за промишлени и учрежденски цели.  

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват:  Не са идентифицирани.  

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

 Производител:    „БН Козметикс“ ООД 

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

 Телефон:     00359 888 992 064 

      bn_cozmetics@abv.bg Email:

 Адрес към уебсайт, където е публикуван  

Информационният фиш за съставките:  www.bncozmetics.eu 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи  00359 2 9154 411 УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  

Достъп:     Неограничен 
 

 
 

 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

2.1.1. Класификация на сместа, която следва от прилагането на критериите за класифициране в Регламент (ЕО)  

№ 1272/2008 (Регламент CLP)  

2.1.1.1. „BN Professional за отпушване на канали” съгласно определенията член 2, точка 8 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 

се определя като смес. 

2.1.1.2. Оценка на съответствието на свойствата на сместа и критериите за класифициране за всеки  клас опасност или 

негово подразделение в части 2-5 от приложение I на Регламент CLP: 

 а) Физични опасности, Приложение I, част 2: Сместа не отговаря на критериите за класифициране в съответните 

       класове физични опасности (Вижте Раздел 7 и Раздел 9); 

б) Опасности за здравето, Приложение I, част 3: Сместа отговаря на критериите за класифициране в класовете 

      (категориите) опасност - вижте таблица 1  

Таблица 1 

Класове на опасност Корозия/дразнене на кожата Сериозно увреждане/дразнене на очите 

Категории на опасност Корозия на кожата  

(категория 1) 

Необратими ефекти за очите/сериозно 

увреждане на очите (категория 1) 

Предупреждения за опасност H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 

 

 в) Опасности за околната среда, Приложение I,  

  част 4:  Сместа не отговаря на критериите за класифициране в съответните 

       класове опасности за околната среда (Вижте Раздел 12); 
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 г) Допълнителни EC класове за класифициране,  

     Приложение I, част 5:   Сместа и нейните съставки не представляват опасност за 

структурата и/или функционирането на стратосферния озонов  

  слой (Вижте Раздел 15). 

2.1.2. Класифициране на препарата „BN Professional за отпушване на канали”според степента и специфичната природа 

на включените рискове в категориите за опасност, изложени в член 2 от Директива 1999/45/ЕО (Директива DPD) 

2.1.2.1. Дефиниране на продукта в съответствие с  

член 2, параграф 1, буква б):   Въз основа на своя състав продуктът се определя като „препарат“. 

2.1.2.2. Оценка на рисковете при експозиция на  

препарата, определени от неговите свойства  

съгласно процедурите по член 5, член 6 и член 7  

на Директива DPD:    Препаратът се класифицира като корозивен със съответстваща 

       рискова фраза –  R34: Предизвиква изгаряния. 

2.2. Елементи на етикета     

2.2.1. Елементи на етикета, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008, съответстващи на класификацията 

 а) Идентичност на веществата, които допринасят  

 за класифициране на сместа, съгласно чл. 18,  

 точка 3, подточка б):     Sodium hydroxide 

 

б) Пиктограма за опасност, съгласно чл. 19:   
 

 в) Сигнална дума, съгласно чл. 20, параграф 2:   Опасно  

 г) Предупреждения за опасност, съгласно  

 член 21, параграф 2: Н314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане  

  на очите. 

 д) Препоръки за безопасност съгласно чл. 22, параграф 2 

  - при предотвратяване:   Р280 Използвайте предпазни ръкавици. 

  - при реагиране:    Р301 + Р330 + Р331  ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата НЕ 

                  предизвиквайте повръщане. 

       P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или  

       на лекар. 

Р303 + Р361 + Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): 

Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с 

вода. 

       Р305 + Р351 + Р338 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. 

  - при съхранение:   Р405 Да се съхранява под ключ. 

2.3. Други опасности   

Оценка на съответствието за съставките на сместа  

с критериите за устойчиви, биоакумулиращи и  

токсични вещества съгласно Регламент (EО)  

№ 253/2011:     Вижте Раздел 12, точка 5. 

 

 

3.1. Съставки, които са от значение за класификацията на сместа „BN Professional за отпушване на канали” 

3.1.1. Вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО)  

№ 1272/2008, ако са налице в концентрации, равни или по-високи от най-ниските: 
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 a) Общи гранични стойности, определени в съответствие с член 11, параграф 3; 

 б) Общите пределни концентрации, определени в приложение I, части 3 – 5; 

 в) Специфични пределни концентрации, посочени в приложение VI, част 3 (Вижте таблица 2) 

Таблица 2 

Химично наименование 

на веществата 

CAS № 

Index № 

RNN 

Специфични пределни 

концентрации  

Интервали 

на  

Cw/w [%] 

Клас/категория на опасност и 

предупреждения за опасност 

(кодове) съгласно Регламент CLP 

Sodium hypochlorite, 

solution 

7681-52-9 

017-011-00-1 

- 

EUH031: C ≥ 5 %  

≤ 4 % 

 

Skin Irrit. 2 H315 

Eye Dam. 1 H318 

Aquatic Acute 1 H400 

Sodium hydroxide; 

caustic soda 

1310-73-2 

011-002-00-6 

01-2119457892-27-X 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % 

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % 

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % 

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

≤ 3 % 

 

Skin Corr. 1B; H314 

 

3.1.2. Вещества, за които има граници на експозиция на работното място в рамките на Общността (таблица 4). 

3.1.3. Вещества, които отговарят на критериите за  устойчивост, биоакумулиране и токсичност в съответствие с  

Регламент (ЕО) 253/2011(вижте Раздел 12, точка 5) 

 

 

Инструкции за оказване на първоначални грижи (4.1) ; симптоми и ефекти, настъпващи след период от време (4.2) 

необходими медицински грижи, степен на спешност (4.3)  – таблица 3 

Таблица 3 

Пътища на 

експозиция 

Инструкции за първа помощ 

(4.1) 

Симптоми и ефекти  

(4.2) 

Медицински грижи  

(4.3) 

Вдишване Пострадалият да се изведе на чист  

въздух, а като противодействащо  

вещество да се използва смес от 

спирт и амоняк, която трябва да се 

вдиша. 

Остра обструкция на дихателните  

пътища, включително хрипове и 

кашлица. 

Терапия с кислород и инхалаторни  

бета-адренергични средства.  

Поглъщане Да не се предизвиква повръщане. 

Да се приеме белтъчна1 вода или  

мляко на малки порции. 

Да се извърши pH метрия на 

устната лигавица с лакмус. 

Повишена саливация. Фарингеална 

болка, дисфагия и стридор.  

Xиперемия и оток на епитела  

в областта на естествените  

стеснения на хранопровода,  

пилора и антрума на стомаха.  

Промяна в хемодинамиката. 

Да се дренира обилната саливация. 

Стабилизиране на хемодинамиката  

– инфузионна реанимация, КС. 

Парентерално хранене в първите  

дни на интокискоцията. Н2 блокери 

парентерално в максималната 

 дозировка. 

Контакт с 

кожата 

Обилно измиване с вода. 

Прилагане на оцет, сода 

бикарбонат или сок от цитрусови 

плодове. Засегнатият участък да  

се намаже с PEG 400. 

Изсушаване и дразнене на кожата. 

Дегенеративен контактен дерматит. 

Прилагане на антихистамини и 

противовъзпалителни 

медикаменти. 

Контакт с 

очите 

Измиване обилно с вода като се 

внимава струята да не попада  

директно върху  роговицата, а  

само да я облива. Промиване на 

очите с физиологичен разтвор. 

Дразнене, парене и/или замъглено 

зрение.  

Реактивен конюнктивит – симптоми: 

дискомфорт, зачервяване, интезивен 

сърбеж, възможна поява на  воднист 

секрет. 

Незабавно да се потърси спешна 

медицинска помощ. Препоръчва се 

преглед с офталмоскоп.  

Симпоматично лечение. 
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1 Белтъчна вода: разтвор от белтъците на две яйца в 200 ml прясно мляко или вода. 



 

 

5.1. Пожарогасителни средства 

5.1.1. Подходящи средства за гасене на пожар: Пожарогасители с вода (Н2О), въглероден диоксид (CO2), 

пожарогасителна пяна, сух прах – натриев бикарбонат (sodium 

bicarbonate), калиев бикарбонат (potassium bicarbonate) и калиев 

хлорид (potassium chloride).  Да се вземат в предвид и материалите, 

разположени в близост до пожара. 

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства: Не използвайте пожарогасителни средства със сухи реагенти, 

       съдържащи амониеви съединения. 

5.2. Специфични опасности, които произтичат от  

сместа:  а) Сместа не отговаря на критериите съгласно Регламент CLP за 

класифициране като запалими течности. Веществата съставки не 

са класифицирани като запалими вещества. Не са известни 

взаимодействия между веществата, които да допринасят за 

понижаване на началната температура на кипене и на пламната 

точка на сместа.  Веществото Sodium hydroxide определя 

стойностите на pH на сместа (вижте раздел 9), в границите на 

които химичното равновесие2 в разтвора е изтеглено в посока към 

Sodium hypochlorite (HOCl).  

  б) Обкръжаващият огън може да доведе до разграждането на 

съставката Sodium hypochlorite, при което е възможно да се се 

отделят газовете: 

  - кислород (oxygen), който поддържа горенето; 

 - хлор (chlorine), постъпилият по инхалаторен път хлор, 

образува с водната компонента на лигавиците на дихателните 

пътища хипохлорна, перхлорна и солна киселина с иритативно 

локално действие; 

  - хлороводород (hydrogen chloride), който при експозиция    

 дразни лигавиците на очите и дихателните пътища. Хлороводорода 

с влагата от въздуха образува капчици от солна киселина във вид на 

мъгла. 

5.3. Съвети за пожарникарите:   Носете пълен комплект от индивидуални средства за защита на 

       тялото и автономен дихателен апарат, който да отговаря на 

       изискванията на EN 137: 2006. 

 

 

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

разлив
3
. 

6.1.1. Лични предпазни мерки и предпазни средства 

6.1.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

 А) Ответни мерки при малък разлив:  Да се носят ЛПС за защита на кожата и очите, вижте Раздел 8; 

 Б) Ответни мерки при голям разлив:  Да се носи пълен комплект ЛПС, вижте Раздел 8.  
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2 Sodium hypochlorite, solution 

HOCl ↔ H+ + OCl-  

HOCl + Cl- + H+ ↔ Cl2 + H2O 
3  Разграничение между при големи и малки разливи се налага когато обемът на разлива оказва значително въздействие върху ответните мерки 

опасността и е необходимо прилагане на различни процедури за защита при дейностите по отстраняване, ограничаване и почистване на разлива. 



 

6.1.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:  Да се провери състоянието на ЛПС. 

       Колективни средства за защита: да се осигури обща смукателна 

       вентилация или естествена вентилация в помещенията. 

6.1.2. Процедури при спешни случаи 

6.1.2.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи       

А) Процедури при малък разлив:  Отстранете причината за разлива. Почистете съгласно указанията 

в точка 6.3; 

 Б) Процедури при голям разлив:  Незабавно уведомете лицата, отговорни за спешни случай. 

6.1.2.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

 А) Процедури при малък разлив:  Проверете изправността на ЛПС. Организирайте и контролирайте 

       дейностите по ограничаване и почистване на разлива; 

 Б) Процедури при голям разлив:  1-Б) При необходимост организирайте евакуиране на персонала, 

       следвайки организационния план за евакуация при пожари и 

аварии съгласно изискванията на Наредба № 7, ДВ 88/99 г. и 

разработените план-схеми за евакуация; 

       2-Б) Организирайте взаимодействието с други структури, имащи  

       отношение към защита на населението; 

       3-Б) При допускане на изтичане на значително
4
 количество смес в 

       канализацията или замърсяване на околната среда уведомете РПС  

       и РИОСВ. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

6.2.1. Правилно съхранение:   Продуктът да се  да се съхранява в оригинални плътно затворени 

       опаковки на сухо и проветриво място при температура под 30С  

       без достъп на пряка слънчева светлина и топлина. 

6.2.2. При случай на аварийни разливи на сместа Покрийте отворите на отточните канализации.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

6.3.1. Малък разлив:    а) Да се отстрани причината (източника) за изпускане; 

       б) Да се осигури локална или обща вентилация в помещенията;  

       в) Да се ограничи разпространяването на разливът чрез преградни  

           насипи от инертни материали; 

       г) Отпадъка от сместа да се събере като се използва инертен  

          абсорбент - бентонит, Chemizorb
®
, Hazmat

® 
или абсорбент,  

          подходящ за алкални разтвори, например Basicaptal
®
 и Basosorb; 

       д) Обилно измиване с вода; 

6.3.2. Голям разлив:    За ограничаване на разлива, прилагайте методите, описани в точка 

6.3.1 като предварително покриете отворите на отточната 

канализация. 

       За почистване на разлива, прилагайте методите, описани в точка 

       6.3.1. 

       Остатъчния отпадък от сместа неутрализирайте с воден разтвор на  

Натриев метабисулфит (Sodium metabisulphite) или Натриев сулфит 

(sodium sulphite) известен с търговските наименования  De-Chlor и 

Knock Down, който се използва за стабилизиране на високите нива 

на хлор във водните басейни. 

       Не използвайте киселини като солна, оцетна или други за  

       неутрализиране на алкалния отпадък от сместа.  
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4 Значително количество – количество от порядъка на една индустриална опаковка или повече. 



       Реакцията на неутрализация е екзотермична с отделяне на газ  

       хлор (chlorine).   

6.4. Позоваване на други раздели   - Раздел 8: точка 6.1. относно вида и характеристиките на ЛПС; 

       - Раздел 7: точка 6.2 относно подходящите условия на съхраняване 

       - Раздел 13: точка 6.3 относно характеристиките на отпадъка от  

       сместа.       

 

 

Мерки за безопасна работа, които са целесъобразни по отношение на идентифицираните употреби, точка 1.2. 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

7.1.1. Мерки за предотвратяване на образуването  

на аерозоли:     a) Осигурете функциониране на вентилационна система или 

       естествена вентилация в помещението; 

       б) Детергента „BN Professional за отпушване на канали“  

  - не смесвайте с киселинни детергенти, например детергенти  

       за отстраняване на варовик –  кискол, детергенти за отстраняване 

       на ръжда и други; 

  - не смесвайте с детергенти, съдържащи амоняк и амини; 

  - не употребявайте едновременно с дезинфектанти. 

7.1.2. Предотвратяване работа с несъвместими 

вещества или смеси:    Вижте точка 7.1.1. 

7.1.3. Предотвратяване на разливи и замърсяване  

на отточната канализация:   Съхранявайте продукта в оригинални плътно затворени опаковки. 

       При употреба следвайте указанията на етикета. 

7.1.4. Спазвайте обща хигиена на труда:  По време на употреба не пушете и не приемайте храна и течности. 

7.1.5. Лични мерки за защита:    При употреба използвайте подходящи предпазни ръкавици с 

       характеристики, отговарящи на посочените в раздел 8. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

7.2.1. Подходящи условия за безопасно съхранение на продукта „BN Professional за отпушване на канали“ 

7.2.1.1. Метеорологични условия:   - Температура от 5С до 30C; 

       - Светлина: без достъп на пряка слънчева светлина
5
 

7.2.1.2. Общи изисквания към складовете и организация  

за съвместно съхранение съгласно Раздел III от Наредба  

за реда и начина за съхранение на опасни химични  

вещества и смеси
6
 (Наредбата):   - Член 6, точка 6: Обособяване на отделни зони/участъци за  

 съхранение на контейнерите със сместа от разделно

веществата/смесите с несъвместими категории на опасност; 

       - Член 6, точка 7: Предотвратяване изпускането на сместа в 

почвите, водите и въздуха вследствие на разливи чрез използване 

на специални съдове и/или съоръжения при съхранение - 

събирателни вани и обваловки; 

7.2.1.3. Несъвместимости:    „BN Professional за отпушване на канали“, корозивно действаща 

       смес съгласно Приложението към чл. 8, ал. 1 на Наредбата не 

       може да бъде съхранявана съвместно с веществата и смесите 

      класифицирани като експлозивни и оксидиращи
7
 съгласно 

       Регламент CLP или Директива DPD.  Стр. 6 от 14 

                                                      
5 Веществото Sodium hypochlorite в детергента „BN Professional за отпушване на канали“ е чувствително към ултравиолетовите (UV) лъчи 
6 Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г. 
7 Вещество/смес, които обикновено посредством отделяне на кислород, могат да предизвикат или ускорят горенето на други материали, 

например: кислород, водороден пероксид, азотна киселина, сярна киселина, натриев хипохлорит, калиев перманганат, натриев перборат, калиев 

нитрат, азотен оксид, сребърен оксид и др. 



7.3. Изисквания към опаковките 

7.3.1. Подходящи материали на контейнерите  

за съхранение на сместа:    Специално разработен материал: HDLPE (линеен полиетилен с  

       висока плътност); XLPE (омрежен полиетилен); FRP (полимер 

  подсилен с фибростъкло); PVC (поливинил хлорид), стоманени 

       резервоари с хлорбутил облицовки; 

7.3.2. Подходящи материали на потребителските  

опаковки:      HDLPE, XLPE, PVC, CPVC (Хлориран поливинилхлорид),  

       PP (Полипропилен) и PS (Полистирен). 

7.3.3. Полезен обем на опаковките:  Опаковките не трябва да се пълнят догоре.  

 

 

8.1. Параметри на контрол 

8.1.1. Приложими национални гранични стойности на професионална експозиция за веществата в сместа – таблица 4 

Таблица 4  

Гранични стойности на професионална експозиция 

Вещество CAS номер Стойност Експозиция Правно основание8 

Свободен хлор (вижте точка 10.1.1.1) 7782-50-5 3 mg/m3 8 часа Наредба № 13 

Sodium hydroxide (алкални аерозоли) 1310-73-2 2 mg/m3 8 часа Наредба № 13 
 

8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение на 

концентрацията на веществата, представени в  

таблица 4 във въздуха на работната среда:  - Методи за определяне на концентрацията на алкалните 

  аерозоли съгласно БДС 15199:1981; 

  - Методи за определяне на хлор по БДС 2281:1986. 

8.2. Контрол на експозицията. 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол: В работната среда да се използва отрицателно налягане (вакуум), 

  който да задържа изпаренията в съоръженията. При  

  идентифицираните употреби да се осигури ефективна локална 

  смукателна и/или обща вентилация в помещенията. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като  

лични предпазни средства:  Вижте таблица 5, стр. 8. 

 

 

9.1 Информация относно основните физични и  

химични свойства на сместа „BN Professional за  

отпушване на канали“: таблица 6, стр. 8 

9.2. Друга информация: Не е налична. 

 

 

10.1. Реактивност 

10.1.1. Потенциални опасности от реакции на сместа 

10.1.1.1. Образуване на вещества/ смеси с токсични  

свойства: а) Хлорамини - продукти на реакциите с амоняк9: 

               

             Стр. 7 от 14 

                                                      
8 България,  Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 13, с която се въвеждат изискванията на Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17.12.2009 г. за съставяне на трети 

списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция. 

9 NH3 (Ammonia) + NaOCl (sodium hypochlorite) → NaOH (Sodium hydroxide) + NH2Cl (Chloramine) 

NH2Cl (Chloramine) + NaOCl (sodium hypochlorite) → NaOH (Sodium hydroxide) + NHCl2 (Dichloramine) 

NHCl2 (Dichloramine)+ NaOCl (sodium hypochlorite) → NaOH (Sodium hydroxide) + (NCl3) nitrogen trichloride   



   - NH2Cl (Chloramine) – токсичен при полъщане; 

   - NHCl2 (Dichloramine) – силно реактивоспособен с токсични 

    свойства; 

    - NCl3 (Nitrogen trichloride) с експолозивни свойства, 

   чувствителен към светлина и топлина; 

Таблица 5 

Пътища на 

експозиция 

Идентифицирана употреба Производство 

ЛПС Категория I, съгласно 

Директива 89/686/ЕИО 
 

Авария, допълнителни  

ЛПС Категория II, съгласно 

Директива 89/686/ЕИО 

Очи / Лице Не се изискват. Защитни очила. EN 166-2001 

 

Защитни очила. EN 166-2001 

Плътно прилепнали със страничен щит 

Ръце Защитни ръкавици, EN 374-2004 

Материал: Natural latex; 

Индекс на защита: клас 4; 

Време на пробив > 120 min. 

Защитни ръкавици, EN 374-2004 

Материал: гума 

(butyl, natural, neoprene, nitrile) 

Индекс на защита: клас 5; 

Време на пробив > 240 min. 

Защитни ръкавици, EN 374-2004 

Материал: Neoprene;  

Nitrile или Butyl rubber; 

Индекс на защита: клас 6; 

Време на пробив > 480 min. 

Тяло Не се изискват. Престилка, материал: гума  

Ботуши, материал: гума 

Непромокаемо защитно облекло  

EN 943-1(2), материал: PE или PVC 
 

Дихателни 

пътища 

Не се изискват. Не се изисква, ако концентрацията 

на Sodium hydroxide, Sodium 

hypochlorite и Sodium oxychloride е 

под 2 mg/m3 

(AIHAWEEL)  Sodium 

oxychloride. 

Цяла респираторна маска, EN 14387 

Фактор на защита 50 или 100:  

B-1 P или B-2 P 

         

Таблица 6 

Физични и химични свойства Стойности Физични и химични свойства Стойности 

1.) Външен вид Течност 11.) Скорост на изпаряване Няма информация 

2.) Мирис Характерен за хлор 12.) Налягане на парите при 20°С 20 hPa 

3.) Цвят Бледо жълт 13.) Плътност на парите Няма информация 

4.) рН при 20°С 12.0 - 13.0 14.) Относителна плътност Няма информация 

5.) Точка на топене/ точка на замръзване Няма информация 15.) Плътност (g/cm³ , 20°С) 1.1 - 1.2 g/cm³ 

6.) Точка на кипене/ интервал на кипене 98°С - 100°С 16.) Разтворимост във вода (g/100g, 20°С) Напълно разтворима 

7.) Точка на възпламеняване Неприложимо 17.) Коефициент: n-октанол/вода Няма информация 

8.) Запалимост (твърдо вещество, газ) Неприложимо 18.) Вискозитет – Динамичен при 20°С 1.7 - 1.8 mPas 

9.) Температура на самозапалване Неприложимо 19.) Експлозивни свойства Неприложимо 

10.) Температура на разпадане Няма информация 20.) Оксидиращи свойства Няма информация 

 

  б) Газ – хлор (Chlorine) при взаимодействие с киселини (солна 

    киселина), при pH < 4. 

  в) Натриев хлорат10 (Sodium chlorate), който се образува в сместа 

при температура над 35С или при въздействие на UV 

светлина – токсичен при поглъщане, който се използва като  

неселективен хербицид;  

10.1.1.2. Екзотермични реакции на сместа: а) Реакциите, изброени в точка 10.1.1.1, подточки а) и б);  

  б) Реакция с hydrogen peroxide, при която се отделя молекулярен 

       кислород;  

  в) Реакция с антифриз (Ethylene glycol);  

 г) Реакция с зимни течности за чистачки, съдържащи (Methanol); 

        Стр. 8 от 14 

                                                      
10 Разлагането на Sodium hypochlorite може да протече по две направления: 

1) Трансформация в chlorate: 3 NaOCl  2 NaCl + NaClO3 или  

2) Освобождаване на oxygen: 2 NaOCl  2 NaCl + O2 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Herbicide&usg=ALkJrhhL_kk-4IRRP0pOrAmFK9ukV9mlUA


д) Реакции с разтвори на ЕДТА (Ethylenediaminetetraacetic acid); 

  е) Реакции с редуциращи агенти (хидриди, като lithium aluminum 

       hydride).       

10.2. Химична стабилност: Сместа „BN Professional за отпушване на канали“ при указаните 

  условия на съхранение за определения срок за съхранение и 

  употреба (срок на годност) запазва присъщите си свойства.  

10.3. Възможност за опасни реакции Вижте точка 10.1. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват Пряка слънчева светлина, топлина, 5С > T(съхранение) > 30С.  

10.5. Несъвместими материали - Киселини (hydrochloric acid, formic acid, benzoic acid и други);  

  - Ammonia, първични амини (ethylamine), ароматни амини 

   (aniline), амониеви соли (urea);      

  - Aлкохоли (methanol)11;  

  - Mетали12 (copper, nickel, cobalt);  

  - Редуциращи агенти (хидриди, като lithium aluminum hydride); 

  - Пластмаси (nylon, bisphenol A-fumarate и isophthalic polyesters). 

10.6. Опасни продукти на разпадане: Chlorine, oxygen и sodium chlorate. 

 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Сместа „BN Professional за отпушване на канали“ не е изпитвана с цел установяване и доказване на конкретни ефекти 

върху здравето. Представена е информация за съответните вещества, изброени в таблица 2, раздел 3, която е от 

значение за класификацията на сместа. Веществото Sodium hydroxide допринася за алкалността на сместа (вижте 

Раздел 9), при която се минимизира разлагането на Sodium hypochlorite до Sodium chlorate. 

11.1.1. Остра токсичност 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани в категориите остра орална, остра дермална или остра инхалационна 

токсичност. 

11.1.1.1. Остра орална токсичност  

  Sodium hypochlorite TDLo(орална) = 1000 mg/ kg bw, жена; 

  Sodium hydroxide LDLo(орална) = 1,57 mg/ kg bw, човек. 

Ефектите на въздействие при поглъщане на веществата (сместа) са корозивни увреждания на устните, езика, 

лигавицата на устната кухина, хранопровода и стомаха. 

11.1.1.2. Остра дермална токсичност 

Ефектите на въздействие при експозиция на съставките (сместа) варират от силно дразнене до изгаряне и 

разраняване на кожата, вижте точка 11.1.2. 

11.1.1.3. Остра инхалационна токсичност 

  Sodium hypochlorite    LC50(инхалационна, пари) > 10,5 mg/L; 

  Sodium hydroxide    Вдишване от човек на аерозоли от 5% разтвор на Sodium hydroxide  

     в непроветрено помещение при експозиция 8 часа са довели до 

     необратима обструктивна белодробна травма.  

11.1.2. Корозивност/дразнене на кожата  

Сместа „BN Professional за отпушване на канали“ е класифицирана в категория на опасност 1, Корозия на кожата:  

 a) ниво на рН > 11.5 (вижте раздел 9); 

б) класификация, която съответства на специфичната пределна концентрация (приложение VI, част 3 на 

Регламент CLP), отговаряща на максималната концентрация на веществото Sodium hydroxide в сместа.  

11.1.3. Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

  Sodium hypochlorite C = 4.0%, човек, период: 21d 

  Резултат: Отрицателен    Стр. 9 от 14 

                                                      
11 Може да се образува methyl hypochlorite, който при определени условия проявява експлозивни своиства. 
12 Металите катализират разлагането на съставката Sodium hypochlorite по реакцията: 2 NaOCl 2NaCl + O2 



  Sodium hydroxide Не е налична информация. 

11.1.4. Мутагенност на зародишните клетки 

  Sodium hypochlorite    Ames test (in vitro), Salmonella Typhimurium (с и без активиране) 

       Резултат: Отрицателен; 

  Sodium hydroxide    Ames test (in vitro), Salmonella typhimurium 

       Резултат: Oтрицателен. 

11.1.4. Kанцерогенност 

  Sodium hypochlorite    C > 10.0%, женски мишки, дермална експозиция, период 300d 

       Резултат: не са наблюдавани кожни тумори и левкемия; 

  Sodium hydroxide    Не е налична информация. 

11.1.5. Репродуктивна токсичност 

  Sodium hypochlorite    Поколение Р – родители: плъх – мъжки и женски индивиди 

       Период: мъжки индивиди - 66d, женски индивиди – 67d 

       Доза: 1 mg, 2 mg и 5 mg/kg bw 

Резултат:  без клинични признаци на токсичност, хематологични 

промени и промени в телесното тегло. Не са наблюдавани 

хистопатологични лезии в репродуктивния тракт при двата пола.  

Не са доказани отклонения в броя на сперматозоидите при 

мъжките индивиди. 

  Sodium hydroxide    Не е налична информация. 

11.1.5. СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция 

  Sodium hypochlorite    Мишка, дермална експозиция, доза: 1000 ppm,  

       период: 4 – 12d, 10 min/d 

       Резултат: Увеличаване на дебелината на епидермалните клетки. 

  Sodium hydroxide    Аерозоли на 20% разтвор на Sodium hydroxide  

     Експониран вид: плъх 

       Експозиция: вдишване 

       Периодичност: 30 min, два пъти седмично, 10 седмици 

Резултат: бронхиални мембрани – разширени и напукани, 

изтънен епител на трахеята и частично десквамиран в резултат на  

       клетъчна инфилтрация. 

11.1.6. Опасност при вдишване   Освободения хлор при разлагане или взаимодействия на сместа 

предизвиква дразнене на дихателните пътища, придружено с 

кашлица. 

   

 

12.1. Токсичност 

Сместа не е изпитвана с цел установяване на потенциал за остра токсичност или дългосрочна (хронична) токсичност 

за водна среда.  

12.1.1. Остра опасност за водна среда 

Съществуват надеждни данни от изпитвания относно потенциала за Остра токсичност за веществата-съставки, 

които обхващат две от трофичните нива водни организми – таблица 7, стр. 11. 

Даниите от изпиване за потенциал на Остра опасност за водна среда на веществата съставки показват, че веществото 

Sodium hypochlorite е със стойност EC50 < 1 mg/l, която е показател за прилагане на процедурите за класифициране на 

сместа в категория 1,  Остра опасност за водната среда. Мултипликациония коефициент (М) за веществото, който 

съответства на най-ниската стойност (EC50 = 0,11 ml/l) е равен на 1. Сместа не отговаря на критерия13 за класифициране  

в категория 1 Остра опасност за водна среда.  

        Стр. 10 от 14 

                                                      
13 Метод на сумиране: Сума от съставките с потенциал за  Остра опасност, категория 1 x M ≥ 25 %. 



Таблица 7 

Вещества,  CAS № Риби Ракообразни 

7681-52-9  Leuciscus idus (48h), LC0 = 1 mg/l (метод DIN 38412) 

разтвор с концентрация 4-6% 

Pimephales promelas (96h), LC50 = 5,9 mg/l  

Dunaliella tertiolecta (24h), EC50 = 0,11 mg/l 

1310-73-2 Leuciscus idus (48h), (метод DIN 12 384 L-20) 

LC0 = 157 mg/l;  LC50 > 189 mg/l и LC100 = 213 mg/l 

- 

        

12.1.2. Хронична (дългосрочна) опасност за водната среда 

Критериите за класифициране на сместа в клас на опасност хронична токсичност съчетават два типа информация — 

данни за остра токсичност за водната среда и данни за вредно въздействие върху околната среда (данни за 

разградимост – точка 12.2 и биоакумулация – точка 12.3). Сместа не отговаря на критериите14 за класифициране в 

категория 4, Хронична (дългосрочна) опасност за водна среда. Сместа не съдържа вещества класифицирани в 

категориите за Хронична (дългосрочна) опасност.  

12.2. Устойчивост и разградимост 

  Sodium hypochlorite: Веществото е чувствително към слънчева светлина. За период 

 време ½ от определения срок на годност при излагане на пряка 

слънчева светлина активния хлор ще бъде намален 3 – 4 пъти. 

Продукти на разпадане хлорат ( ClO3-
) и хлорид (Cl

-
) 

  Sodium hydroxide    Веществото се разлага в резултат на взаимодействие с въглероден 

      диоксид (CO2) от атмосферата. 

12.3. Биоакумулираща способност:  Съставките на сместа са неорганични вещества. 

12.4. Преносимост в почвата:   Не е налична информация. 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:  Веществата съставки на сместа не отговарят на критериите на 

       Регламент (EC) № 253/2011 за идентифициране като PBT или vPvB. 

12.6. Други неблагоприятни ефекти  Не е налична информация. 
 

 
 

Препоръки за подходящо управление на отпадъците от сместа „BN Professional за отпушване на канали“ и 

потребителските опаковки, с цел да се подпомогне набелязването на безопасни и екологично съобразни варианти за 

третиране на отпадъците, които отговарят на изискванията на Закона за управление на отпадъците15 (ЗУО.) 

13.1. Методи за третиране на отпадъци Подходящите методи за третиране на отпадъците от сместа се 

  определят от физичните/химичните свойства на сместа, на които 

  е базирана класификацията на отпадъците. 

13.1.1. Класификация на отпадъците от сместа  

Условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства се определя с НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. 

за класификация на отпадъците. 

 а) Определяне на отпадъка от сместа като  

 опасен отпадък: Отпадъкът от сместа се класифицира като опасен отпадък в 

  съответствие с член 6, алинея 2, точка 3, подточка а) на Наредба 2.  

  Отпадъкът от сместа отговаря на отпадъка описан под № 21-  

 Неорганични вещества, без метали и метални сплави от 

Приложение 3, част II, съдържа компонент: С24 – основни 

разтвори, от Приложение 4  на Наредбата и притежава свойства,  

  отбелязани под код „H 8“16 от Приложение 3 на ЗУО;  
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14 Критерии за класифициране в категория 4, Хронична опасност за водна среда:  

1) Хронична опасност, категория 1 + Хронична опасност, категория 2 + Хронична опасност, категория 3 + Хронична опасност, категория 4 ≥ 25 %; 

2) Kow ≥ 4 или BCF > 500 
15 Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г. 
16 Свойство „H 8” от Приложение 3 на ЗУО: "Корозивни" вещества и смеси, които при контакт с живи тъкани могат да ги разрушат. 



 б) Идентификация на отпадъкът от сместа в  

 съответствие с чл. 5, ал. 2 чрез избор на шестцифрен  

 код, посочен в списъка на отпадъците по  

 приложение № 1 на Наредба 2: 20 01 15 * Основи - домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци 

  от търговски, промишлени и административни дейности; 

в) Код на отпадъкът от опаковките: 15 01 10 * - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 

 или замърсени с опасни вещества. 

13.1.2. Препоръки по отношение на методите за третиране17 на отпадъците 

 а) Оползотворяване на отпадъците: С цел възможно оползотворяване на отпадъка от опаковките чрез 

 рециклиране се препоръчва отпадъците от опаковките да се 

събират разделно от отпадъците от сместа и от общият поток на 

отпадъци. 

 б) Обезвреждане на отпадъците: Не се допуска освобождаване на отпадъка от продукта, генериран 

  при производствени аварии чрез изхвърляне в канализацията.  

 

 

Класифицирана информация за транспорта/превоза на сместа „BN Professional за отпушване на канали“ по шосе, 

железници, море и въздух. 

14.1. Транспортната класификация по всички примерни правила на ООН – таблица 8 

Таблица 8 

№ Транспортната класификация в съответствие с 

правила на ООН 

ADR/RID IMDG IATA 

14.1 Номер по списъка на ООН  3266 3266 3266 

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

Специални разпоредби: 274 

Корозивни течности алкални, неорганични  

(разтвор, съдържащ натриева основа и  натриев хипохлорит) 

CORROSIVE LIQUID BASIC, INORGANIC, N.O.S 

(a solution containing sodium hydroxide and sodium hypochlorite) 

14.3 Клас на опасност при транспортиране 

Класификация - код 

8 

C5 

8 

C5 

8 

C5 

14.4 Опаковъчна група II II II 

14.5 Опасности за околната среда не не не 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 

 Тунели – код;  

 Инструкции за опаковане - код; 

 Специални разпоредби 

 

E 

P001 

- 

 

- 

P001 

- 

 

- 

Y840 

A3 

14.7 Транспортиране в насипно състояние MARPOL 73/78, Приложение II и Кодекс IBC 

 Не е предвидено. 
 

 

 

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

 а) Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII –  

 Ограничения за производството, пускането на  

 пазара и употребата на някои опасни вещества,  

 смеси и изделия:  Неприложимо. 

 б) Директива Seveso II 

  - Sodium hypochlorite:   Предложение за включване на Sodium hypochlorite съгласно Чл 4 (5); 

  - Sodium hydroxide   Веществото не се контролира. 
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17 Оползотворяване от една страна и противоположния термин обезвреждане (определен отрицателно като дейност, която не е по оползотворяване) заедно 

съставляват третиране на отпадъците. 



 

 

16.1. Методи за оценка на информацията, използвана за целите на класификацията. 

Информационният лист за безопасност е съставен в съответствие с изискванията на Приложение II, Регламент (ЕС) 

№ 453/2010 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

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

Извършено е самостоятелно класифициране на сместа „BN Professional за отпушване на канали”, което включва 

идентифициране естеството и степента на опасностите от веществата и оценка на съответствието с критериите за 

класифициране  в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008  и Директива 1999/45/ЕО. Представените 

надеждни данни от изпитвания са аргумент за точното идентифициране на опасностите и коректната класификация 

на сместа.   

16.2. Текст към кодовете на предупрежденията за опасност, цитирани в Раздел 3, които не са пояснени в Раздел 2. 

Н315: Предизвиква дразнене на кожата 

Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите 

Н400: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

EUH 031: При контакт с киселини се отделя токсичен газ 

16.3. Списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними, не пояснени в текста  

RRN REACH Registration Number 

CAS Chemical Abstracts Service 

Сw/w This is the mass of the solute divided by the mass of the solution (mass of solute plus mass of solvent), multiplied by 100. 

PBT/ vPvB Substances that are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with  

the criteria set out in Annex XIII, Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 

18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH); 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

LDL0 The lowest known lethal dose, derived from an individual case of poisoning, is abbreviated LCLo. 

LD50 It is an abbreviation for “Lethal Dose 50%.” It is sometimes also referred to as the “Median Lethal Dose”. 

EC50 Half maximal effective concentration (EC50) refers to the concentration of a drug, antibody or toxicant which induces a  

response halfway between the baseline and maximum after some specified exposure time. 

LC0, LC50 и LC100 Maximum tolerable concentration; lethal concentration, 50% и Absolute lethal concentration  

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ADR/RID The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road was done at Geneva on 30  

September 1957 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe, and it entered into force on  

29 January 1968. RID is the part of the Intergovernmental Convention for International Carriage by Rail Gefahrgut- 

Verordnung Straße und Eisenbahn  

IMDG The International Maritime Dangerous Goods 

IATA International Air Transport Association 

MARPOL 73/78 Marpol 73/78 is the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the  

Protocol of 1978 

IBC BC Code provides an international standard for the safe carriage by sea of dangerous and noxious liquid chemicals in bulk. 

Seveso The Seveso Directive obliges Member States to ensure that operators have a policy in place to prevent major accidents.  

Operators handling dangerous substances above certain thresholds must regularly inform the public likely to be affected  

by an accident, providing safety reports, a safety management system and an internal emergency plan. 

 

16.4. Значенията на кодове, използвани при транспортната класификация, таблица 8, раздел 14  

Клас на опасност при 

транспортиране 

Клас: 8 – Корозивни вещества/смеси 

Класификация - код C5 – Неорганични вещества 

Опаковъчна група  II - Материал, който причинява пълно унищожаване дебелина на здравата тъкан на кожа в рамките на 14 дни, 

считано след време на експозиция на повече от три минути, но не повече от 60 минути. 

Инструкции за 

опаковане 

 P001 – Индустриални опаковки, материал – подходяща пластмаса, максимално разрешено тегло 400 kg; 

 Y840 – Брутното тегло на подходящата (външна и вътрешна) индустриална опаковка не трябва да надвишава 

30 kg, затварящото устройство трябва да е плътно прилепнало и надеждно. 

Специални 

разпоредби 

A3 При комбинираните опаковки, ако са използвани вътрешни стъклени опаковки те трябва да се обезопасят с 

подходящ абсорбиращ материал, да се поставят в метален съд преди да бъдат пакетирани във външните опаковки. 
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16.5. Позоваване 

Точка 11.1.1.1. Sodium hypochlorite: MSDS Chemwatch 1719 – 1, CD 2009/2  

Sodium hydroxide: SDS Date: 02 May 2011, Product name: XLW-10, Supplier name: BAKER HUGHES PRESSURE 

PUMPING 

Точка 11.1.1.3. Sodium hypochlorite: GHS Classification Result 

Chemical Name：sodium hypochlorite, solution ... % Cl active, CAS：7681-52-9, ID: 20A2243 

Sodium hydroxide: SIDS Initial Assessment Report for SIAM 14 Paris, 26-28 March 2002 

Точки 11.1.3 – 11.1.6  

Раздел 12 

Sodium hypochlorite: IUCLID Dataset, substanse ID: 7681-52-9, Creation date: 19-FEB-2000, European 

Commission Chemicals Bureau 

Sodium hydroxide: IUCLID Dataset, substance ID: 1310-73-2, Creation date: 18-FEB-2000; European Commission 

Chemicals Bureau 
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